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Test 1 

Zubné lekárstvo (LS 2019/2020) 

47.   Medzi hlavné  vazodilatačné faktory endotelových buniek patrí: 

a.       oxid dusnatý 

b.      NO 

c.       oxid dusný 

d.      prostacyklín 

e.       oxid dusný a prostacyklín 

f.       PGE2 a NO 

48.    Medzi vazokonstrikčné faktory endotelu patrí: 

a.       tromboxan A2 

b.      angiotenzín II 

c.       endoperoxidy prostaglandínov (PGE2, PGI2) 

d.      aldosterón  

e.       endotelín E-1 a tromboxan A2 

f.       urobenzín 

49.    Medzi dôležité funkcie endotelu patrí: 

a.       regulácia cievneho tonusu 

b.      regulácia agregácie trombocytov 

c.       regulácia zrážania krvi a agregácie trombocytov 

d.      produkcia hemokoagulačných a fibrinolytických faktorov 

e.       stabilizácia bazálnej membrány 

f.       vazokonstrikcia a hypertrofia cievnej steny 

312.            Terapia izoosmotickej dehydratácie v zásade: 

a.       spočíva v náhrade dostatočného množstva vody 

b.      infúzie hyperosmolárnych  roztokov  glukózy  

c.       spočíva v podaní izoosmolárnych roztokov Na 

d.      nie je potrebná, organizmus si poradí sám 

e.       infúzie izoosmolárnych roztokokov s ohľadom na izovolémiu, izohydriu, izoióniu 

f.       infúzie hyperosmolárnych roztokov  Na 

313.            Sodík sa z organizmu eliminuje: 

a.       potením 

b.      kožou (pri perspiratio insensibilis) 

c.       cez GIT 

d.      obličkami 

e.       pľúcami pri hyperventilácii 

f.       pľúcami pri dýchaní v kľude 

314.            Hladina celkového kalcia v krvi (rozpätie normálnych hodnôt): 
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a.       2,25-2,75 mmol/l 

b.      2,25-2,75 µmol/l 

c.       2,50±0,25 mmol/l 

d.      2,50±0,25 nmol/l 

e.       3,50-5,00 mmol/l 

f.       3,50-5,00 µmol/l 

315.            Posun draslíka medzi ICT a ECT: 

a.       degradácia proteínov vedie k vstupu draslíka do buniek 

b.      glukóza vstupuje do buniek spolu s draslíkom 

c.       pri poklese pH sa K
+
 presúva z krvi do buniek 

d.      posun je umožnený nátriovo- káliovým kanálom 

e.       pre prestup kália je potrebný H
+
 

f.       K
+
 vstupuje do bunky z krvi pri zvýšení jej pH 

g.      pre vstup  do buniek  je potrebná  Na,K,ATP-áza 

316.            Hypokalcémia: 

a.       prejavuje sa latentnou tetániou 

b.      prejavuje sa manifestnou tetániou 

c.       spôsobuje spazmy kostrových svalov 

d.      môže viesť k svalovej obrne 

e.       Ca v sére je nižšie  ako 2,25 µmol/l 

f.       Ca v sére je nižšie ako 2,25 nmol/l 

g.      Ca v sére je nižšie ako 2,25 mmol/l 

317.            Regulačné faktory eliminácie sodíka obličkami: 

a.       aldosterón znižuje elimináciu sodíka 

b.      systém renín-angiotenzín znižuje elimináciu sodíka 

c.       systém kalikreín-kinín zvyšuje elimináciu sodíka 

d.      aldosterón zvyšuje elimináciu sodíka 

e.       systém renín-angiotenzín zvyšuje elimináciu sodíka 

f.       systém kalikreín-kinín znižuje elimináciu sodíka 

318.            Hypernatriémia vedie k: 

a.       hyperosmolalite a izotonicite 

b.      hyperosmolalite a hypertonicite 

c.       hypoosmolalite a hypertonicite 

d.      izoosmolalite a hypertonicite 

e.       prestupu bunkovej vody do ECP 

f.       poklesu vody v ICP a zmenšeniu (scvrknutiu ) buniek 

g.      zvýšeniu vody v ICP a bobtnaniu buniek 

319.            Hypoosmolalita plazmy 

a.       je definovaná hodnotou osmolality<280 mmol/kg 

b.      je definovaná hodnotou >290 mmol/kg 
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c.       môže ju zapríčiniť nadbytok vody .či nedostatok sodíka 

d.      môže sa vyvinúť pri renálnej insuficiencii 

e.       môže sa vyvinúť pri nedostatku ADH 

f.       môže  sa vyvinúť pri syndróme  inadekvátnej tvorby ADH 

g.      môže sa vyvinúť  pri hypertyreóze 

h.      zapríčiní prestup vody do buniek a ich edém 

320.            Hladina kália v krvi (rozpätie normálnych hodnôt): 

a.       5,2-6,1 µmol/l 

b.      5,2-6,1 mmol/l 

c.       3,8-5,1 mmol/l 

d.      3,8-5,1 µmol/l 

e.       3,8-5,1 nmol/l 

f.       4,5 ± 0,7 mmol/l 

g.      4,5 ± 0,7 µmol/l 

321.            Extracelulárna tekutina: 

a.       predstavuje ¾ celkovej telovej tekutiny (CTV) 

b.      zahŕňa aj cerebrospinálnu tekutinu 

c.       zahŕňa tiež vnútroočnú tekutinu 

d.      transcelulárna tekutina je súčasťou  ICT 

e.       tvorí 2/3 z CTV ( a hmotnosti) 

f.       K
+
 sa podieľa najviac na výške osmolality ECT 

g.      objem ECT  závisí najmä od obsahu sodíka a jeho aniónov v nej 

h.      osmolalita ECT závisí najviac od obsahu sodíka a jeho aniónov v nej 

322.            Hyperkalcémia: 

a.       znižuje (mení) svalovú excitabilitu 

b.      pacient sa sťažuje na slabosť a únavu 

c.       predisponuje k hyperkalciúrii a nefrolitiáze (pri normálnej funkcii obličiek) 

d.      vždy predisponuje k osteoporóze 

e.       je dôsledkom   hypoparatyreózy 

f.       je definovaná  hodnotou  Ca  v sére> 2,75 µmol/l 

g.      hodnota Ca v sére je  >  2,75 mmol/l 

h.      hodnota Ca v sére je  > 2,45 nmol/l 

323.            Aldosterón: 

a.       zvyšuje elimináciu sodíka obličkami 

b.      zvyšuje reabsorpciu sodíka  v obličkách 

c.       ovplyvňuje krvný tlak, ale nie množstvo sodíka v organizme 

d.      jeho účinok na množstvo sodíka v organizme je zanedbateľný 

e.       tvorí sa v nadobličkách 

f.       tvorí sa v kôre nadobličiek 

g.      tvorí sa v dreni nadobličiek 

h.      tvorí sa v hypotalame 
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324.            Hladina chloridov v krvi (rozpätie normálnych hodnôt): 

a.       98-113 µmol/l 

b.      98-113 mmol/l 

c.       120-134 mmol/l 

d.      120-134 µmol/l 

e.       sa znižuje hlavne pri vracaní 

f.       pri poklese v krvi vedie k alkalóze 

325.            Krvná plazma: 

a.       je dôležitou súčasťou ECT 

b.      komunikuje s intersticiálnou tekutinou cez steny kapilár 

c.       na udržaní jej stáleho objemu sa podieľa hlavne hypotalamus 

d.      pri dehydratácii je objem plazmy  v hematokrite zvýšený 

e.       pei hyperhydratácii je objem plazmy  v hematokrite znížený 

f.       pri dehydratácii je objem plazmy v hematokrite znížený 

326.            Izoosmotická dehydratácia: 

a.       vzniká ako následok strát solútov a vody v rovnakom pomere 

b.      stráca sa viac solútov (elektrolytov) ako vody 

c.       stráca sa viac vody ako solútov 

d.      vzniká v dôsledku strát krvi 

e.       vzniká pri veľkých stratách plazmy (napr. popáleniny) 

f.       v terapii stačí pri vedomí podanie dostatočného množstva vody 

g.      terapia spočíva v podaní izoosmolálnych roztokov s prihliadnutím na izovolémiu, 

izoióniu, izohydriu 

h.      terapia nie je potrebná, organizmus si poradí sám 

327.            Regulačné mechanizmy eliminácie sodíka: 

a.       najdôležitejšiu úlohu majú obličky  

b.      dôležitú úlohu majú i nadobličky 

c.       mineralokortikoidy znižujú eliminácie sodíka 

d.      hypoaldosteronizmus vedie k zvýšenej eliminácii sodíka 

e.       aldosterón znižuje reabsorpciu sodíka z primárneho moča 

f.       atriálny nátriuretický faktor (ANP) znižuje elimináciu sodíka 

g.      ANP (ANF) zvyšujú elimináciu sodíka obličkami 

328.            Draslík: 

a.       jeho koncentrácia v plazme je vyššia ako koncentrácia v bunkách 

b.      jeho koncentrácia v bunke je približne taká ako Na
+ 

extracelulárne 

c.       90 % draslíka sa eliminuje obličkami 

d.      v značnej miere sa eliminuje potením 

e.       je hlavným intersticiálnym katiónom 

f.       podstatnou mierou ovplyvňuje objem ICT 

g.      od množstva K
+
(a jeho aniónov)v bunke závisí osmolalita  ICT 
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329.            Hyperosmotická dehydratácia: 

a.       vzniká ako následok väčších strát vody ako solútov 

b.      straty solútov prevyšujú  straty vody 

c.       osmolalita ECT je zvýšená 

d.      osmolalita ECT je znížená 

e.       voda z buniek uniká a vstupuje do ECP 

f.       voda z ECP uniká a vstupuje do buniek 

g.      vzniká extra- aj intracelulárna dehydratácia 

h.      je sprevádzaná pocitom smädu 

330.            Zvýšená hladina urey  pri nezmenenej hodnote  sodíka v krvi vedie k: 

a.       hypoosmolalite a hypotonicite 

b.      hyperosmolalite a hypotonicite 

c.       hyperosmolalite a izotonicite 

d.      izoosmolalite a hypertonicite 

e.       hypoosmolalite a izotonicite 

f.       k výstupu vody z ICP a vstupu do ECP 

331.            Hladina nátria v krvi (normálne rozpätie): 

a.       je  110-120 mmol/l 

b.      je  120-130 µmol/l 

c.       je  135-145 mmol/l 

d.      je  145-155 mmol/l 

e.       je  140  5 mmol/l 

f.       je  140  5  nmol/l 

g.      podstatnou mierou ovplyvňuje objem ECT 

h.      rozhodnou mierou ovplyvňuje osmolalitu ECT 

332.            Strata chloridov: 

a.       najčastejšou príčinou je vracanie 

b.      najčastejšou príčinou sú hnačky 

c.       pokles chloridov má za následok metabolickú acidózu 

d.      pokles chloridov vyvoláva vzostup bikarbonátov v krvi  

e.       pokles chloridov môže byť príčinou metabolickej alkalózy 

f.       primárne sú straty Cl častejšie, ako sú straty Cl spojené so stratami Na či K 

333.            Hypoosmotická dehydratácia vedie k: 

a.       prestupu vody z buniek do ECT 

b.      prestupu  vody z ECT do buniek 

c.       stabilnému obsahu vody v ECP aj ICP 

d.      vstupu sodíka do buniek 

e.       poklesu osmolality ECT 

f.       zvýšeniu osmolality  ECT 

g.      prestupu vody do buniek až  do vyrovnania osmolalít 
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334.            Hyperosmolarita: 

a.       znamená zvýšenie osmolarity v krvi až nad 380 mmol/l 

b.      znamená zvýšenie osmolarity krvi až nad 280  mmol/l 

c.       hyperosmolarita ECT spôsobí prestup vody z buniek do ECP 

d.      hyperosmolarita ECT spôsobí prestup vody z ECT do buniek 

e.       hyperosmolarita  je  dôležitejšia   ako hypoosmolarita 

f.       vedie k prestupom vody až do vyrovnania osmolalít ECP aj ICP 

g.      následne vyvoláva  smäd 

335.            Angiotenzín II: 

a.       zvyšuje citlivosť ciev na vazokonstrikčné vplyvy 

b.      znižuje tvorbu aldosterónu 

c.       znižuje produkciu ADH 

d.      vyvoláva pocit smädu (hlavne  v experimente) 

e.       považovaný za najsilnejší vazokonstrikčný endogénny faktor 

f.       endotelín nemá vazokonstrikčný účinok 

g.      v organizme vazokonstrikčný účinok trvá dlhšie ako po endotelíne 

336.            Straty sodíka z organizmu: 

a.       sú významné pri mnohých obličkových ochoreniach 

b.      vyskytujú sa pri nedostatku mineralokortikoidov 

c.       sú významné pri dlhodobej liečbe diuretikami 

d.      menia osmolalitu najskôr v ICP 

e.       zvyšujú osmolalitu najskôr v ECP 

f.       vedú k hypervolémii a zvýšeniu tlaku krvi 

g.      môžu viesť k zníženiu objemu  a osmolality ECT 

337.            Straty sodíka z organizmu: 

a.       vyskytujú sa pri zníženej činnosti kôry nadobličiek 

b.      vyskytujú sa pri zvýšenej činnosti drene nadobličiek 

c.       vyskytujú sa pri chronickej pyelonefritíde 

d.      vyskytujú sa počas liečby antibiotikami 

e.       sú sprevádzané akútnym pocitom smädu 

f.       sú sprevádzané aj poklesom kália v ECP 

338.            Antidiuretický (ADH) hormón sa tvorí: 

a.       v hypofýze 

b.      v jadrách hypotalamu 

c.       v predsieňach srdca 

d.      v kôre nadobličiek 

e.       v dreni nadobličiek 

f.       v n. supraopticus a n. paraventricularis 

g.      v hypotalame a uskladňuje sa v hypofýze, odkiaľ sa vyplavuje na adekváktne 

podnety 
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339.            Sekvestrácia sodíka: 

a.       je spôsobená nerovnomernou distribúciou sodíka v organizme 

b.      sodík sa  môže hromadiťv dutých orgánoch 

c.       sodík sa môže hromadiť tiež v zmliaždeninách mäkkých tkanív 

d.      sodík sa hromadí aj  v popáleninách 

e.       je spôsobená nadmerným prívodom sodíka potravou 

f.       znamená výkyvy v hladine sodíka v krvi počas dňa 

g.      je normálna u malých detí 

h.      znamená rozdiely hodnôt Na v závislosti na pohlaví 

340.            Starlingova teória: 

a.       vysvetľuje výmenu tekutín medzi intravaskulárnym a intertsticiálnym priestorom 

b.      jej základom je protikladné pôsobenie onkotického a hydrostatického tlaku 

v kapilárach 

c.       objasňuje do určitej miery aj vznik edému pri nefrotickom syndróme 

d.      je podstatou presunu elektrolytov v samotnom ECP 

e.       objasňuje prestup vody medzi ECP a ICP 

f.       má podstatný význam pri prestupe elektrolytov z ECP a ICP 

341.            Hyperglykémia  pri  normonátriémii vedie k: 

a.       hyperosmolalite a izotonicite 

b.      izoosmolalite a izotonicite 

c.       hyperosmolalite a hypotonicite 

d.      hypoosmolalite a hypertonicite 

e.       izoosmolalite a hypertonicite 

f.       prestupu vody z buniek do ECP 

g.      prestupu  vody do buniek z ECP 

342.            Aquaporíny: 

a.       sú špecifické vodné kanály 

b.      sa podieľajú  na udržiavaní homeostázy telových tekutín 

c.       ich mutácie vedú k patologickým. stavom  spojeným s poruchou homeostázy 

telových tekutín 

d.      sú špecifickou zložkou lipidového spektra  krvi 

e.       boli identifikované začiatkom 19. storočia 

f.       ovplyvňujú utilizáciu glukózy na periférii 

343.            Aquaporíny sú: 

a.       proteíny krvnej plazmy podieľajúcej sa na mechanizmoch prirodzenej imunity 

b.      proteíny krvnej plazmy podieľajúce sa na mechanizmoch získanej imunity 

c.       transmembránové  proteíny vodných kanálov 

d.      lokalizované v endoteli aj epiteli 

e.       abnormalita AQP 2 sa podieľa na vzniku diabebetes insipidus renalis 

f.       príčinou katarakty v dôsledku abnormality AQP 0 
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344.            Hyperaldosteronizmus môže vyvolať: 

a.       metabolickú acidózu 

b.      metabolickú alkalózu 

c.       respiračnú acidózu 

d.      respiračnú alkalózu 

e.       zvýšenú reabsorpciu Na v obličkách 

f.       zvýšenú osmolalitu a tonicitu ECT 

345.            Vracanie pri stenóze pyrolu môže vyvolať: 

a.       metabolickú acidózu 

b.      metabolickú alkalózu 

c.       respiračnú acidózu 

d.      respiračnú alkalózu 

e.       dehydratáciu 

f.       pokles pH krvi7,35 

g.      zvýšenie pH krvi  7,45 

346.            Metabolickú acidózu môže vyvolať: 

a.       vracanie  pri stenóze pyloru 

b.      intoxikácia morfínom 

c.       vzostup ketolátok v kvi pri hladovaní 

d.      renálna insuficiencia 

e.       diabetes insipidus.renalis 

f.       chronická hnačka 

g.      vzostup koncentrácie. bikarbonátov  bez príslušnej zmeny pCO2 v krvi 

h.      diabetes mellitus 

347.            Respiračnú acidózu: 

a.       vyvoláva vracanie pri stenóze pyloru 

b.      môže vyvolať renálna insuficiencia 

c.       vyvolá mierny pokles pO2 vo vdychovanom vzduchu 

d.      vyvolať môže intoxikácia morfínom 

e.       môže vyvolaťchronická obštrukčná choroba pľúc 

f.       kompenzuje zvýšené vylučovanie H

  obličkami 

g.      kompenzuje hyperventilácia 

348.            Respiračnú acidózu: 

a.       vyvoláva  nadmerná strata chloridov 

b.      vyvoláva pokles bikarbonátov bez príslušnej zmeny pCO2 v krvi 

c.       môžu spôsobiť závažné deformity hrudníka 

d.      môže vyvolať intoxikácia hypnotikami 

e.       môže vyvolať intoxikácia salicylátmi 

f.       vyvolá vzostup pCO2 bez príslušnej zmeny bikarbonátov 

g.      kompenzuje znížené vylučovanie H
  

obličkami 

h.      kompenzuje hypoventilácia 
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349.            Respiračnú alkalózu: 

a.       môže vyvolať chronická obštrukčná choroba pľúc 

b.      môžu vyvolať závažné deformity hrudníka 

c.       môže vyvolať pľúcny edém 

d.      môže vyvolať lokálny pokles pH v oblasti dýchacieho centra (cerebrovaskulárna 

príhoda) 

e.       môže vyvolať pokles pCO2 v krvi bez príslušnej zmeny bikarbonátov 

f.       môže vyvolať mierny pokles pO2 vo vdychovanom  vzduchu 

g.      kompenzujú obličky zníženým vylučovaním H

 

h.      kompenzujú obličky zvýšeným vylučovaním H

 

350.            Vzostup pCO2 a vzostup báz nachádzame pri: 

a.       respiračnej acidóze 

b.      metabolickej acidóze 

c.       respiračnej alkalóze 

d.      metabolickej alkalóze 

e.       kombinovanej metabolickej alkalóze s respiračnou acidózou 

f.       kombinácii metabolickej alkalózy s respiračnou  acidózou 

g.      kombinovanej acidóze   (respiračnej i metabolickej) 

h.      kombinovanej alkalóze (metabolickej i respiračnej 

351.            Pokles pCO2 a pokles báz nachádzame pri: 

a.       kombinovanej metabolickej alkalóze a metabolickej acidóze 

b.      kombinovanej metabolickej a respiračnej alkalóze 

c.       kombinovanej metabolickej acidóze s respiračnou alkalózou 

d.      metabolickej acidóze 

e.       respiračnej   alkalóze 

f.       metabolickej alkalóze 

g.      respiračnej acidóze 

544.            Apoptóza je dôsledok špecifickej aktivácie smrtného procesu v bunke, spravidla 

sprostredkovanej: 

a.       TNF alebo Fas a prejaví sa zmenšením objemu individuálnych buniek, s ich 

následným rozpadom na fragmenty, ktoré sú odstránené fagocytózou 

b.      TNF alebo Fas a prejaví sa zväčšením objemu individuálnych buniek, s ich 

následným rozpadom na fragmenty, ktoré sú odstránené fagocytózou 

c.       TNF alebo Fas a prejaví sa zmenšením objemu individuálnych buniek, s ich 

následným rozpadom na fragmenty, ktoré sú odstránené pinocytózou 

d.      TNF alebo ATP a prejaví sa zmenšením objemu individuálnych buniek, s ich 

následným rozpadom na fragmenty, ktoré sú odstránené fagocytózou 

e.       TNF alebo Fas a prejaví sa zmenšením objemu individuálnych buniek, s ich 

následným spojením fragmentov, ktoré sú odstránené fagocytózou 

f.       TNF alebo Fas a prejaví sa zmenšením objemu individuálnych buniek, s ich 

následným rozpadom na fragmenty, ktoré nie sú odstránené fagocytózou 
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545.            Onkóza (onkotická nekróza) je proces bunkového poškodenia až s následkom smrti, 

ktorý: 

a.       sa výrazne odlišuje od apoptózy 

b.      je stupňom apoptózy 

c.       postihuje bunky so skorými prejavmi zvýšenej priepustnosti bunkovej membrány 

so zväčšením objemu a zosvetlenou cytoplazmou, výbežkami plazmatickej 

membrány (typicky bez organel), dilatáciou endoplazmového retikula a Golgiho 

aparátu, napuchnutými mitochondriami (po ich prechodnej kondenzácii) a 

hrudkovaním jadrového chromatínu. 

d.      je pasívnym procesom odumierania charakterizovaným edémom bunky, ktorý je 

spôsobený poruchou iónových púmp. Porucha pokračuje dilatáciou bunkových 

organel, karyolýzou a rozpadom bunky 

e.       je aktívnym procesom odumierania charakterizovaným edémom bunky, ktorý je 

spôsobený poruchou iónových púmp. Porucha pokračuje dilatáciou bunkových 

organel, karyolýzou a rozpadom bunky  

f.       apoptóza a onkóza sú dva morfologicky aj biochemicky odlišné procesy 

546.            Apoptóza: 

a.       je charakterizovaná kolapsom bunky a tento druh smrti sa vyskytuje aj za 

fyziologických podmienok  

b.      sa od nekrózy líši predovšetkým absenciou zápalovej reakcie 

c.       spájaním buniek do organizovaných štruktúr 

d.      je štruktúrne špecifickým spôsobom smrti bunky v živom tkanive, ktorý bol 

opísaný Kerrom a spol. v r. 1972, ktorí zaviedli pojem „apoptóza" – po grécky 

opadávanie listov zo stromu 

e.       je v podstate bunková smrť „s aktívnou účasťou“ bunky. Je to proces 

charakterizovaný scvrknutím bunky, rýchlou kondenzáciou cytoplazmy a 

jadrového chromatínu a tvorbou vakovitých útvarov plazmatickej membrány 

f.       je pasívny proces odumierania charakterizovaný edémom bunky, ktorý je 

spôsobený poruchou iónových púmp. Porucha pokračuje dilatáciou bunkových 

organel, karyolýzou a rozpadom bunky 

547.            Termín programovaná smrť sa často dáva do priameho súvisu s apoptózou, 

predstavuje však „štandardnú cestu“ bunkovej smrti bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú 

prítomné morfologické a biochemické znaky apoptózy. Zjednodušene sa dá povedať, že: 

a.       deplécia ATP vedie k onkóze s následnou nekrózou a apoptóza závisí od 

aktivácie kaspáz, ale obidva procesy môžu zdieľať niektoré spoločné črty 

b.      apoptóza je pasívny proces odumierania charakterizovaný edémom bunky, ktorý 

je spôsobený poruchou iónových púmp. Porucha pokračuje dilatáciou bunkových 

organel, karyolýzou a rozpadom bunky 

c.       deplécia ATP vedie k onkóze s následnou nekrózou a apoptóza závisí od 

aktivácie kaspáz, ale obidva procesy nemôžu zdieľať niektoré spoločné črty 

d.      apoptóza za fyziologických okolností nie je sprevádzaná zápalom 

e.       hromadenie ATP vedie k onkóze s následnou nekrózou a apoptóza závisí od 

aktivácie kaspáz, ale obidva procesy môžu zdieľať niektoré spoločné črty 
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f.       v patologických podmienkach apoptóza často vyvolá zápalovú reakciu, ktorá 

súvisí so spustením sekundárnej nekrózy spojenej s navodením uvoľňovania 

chemokínov a cytokínov 

548.            Vyberte správne tvrdenia: 

a.       zvýšená priepustnosť mitochondriálnej membrány často predstavuje spoločný 

základ pre obidva procesy, apoptózu aj onkózu (onkotickú nekrózu). Ak 

v dôsledku permeability mitochondriovej membrány dôjde k masívnemu úbytku 

ATP, plazmatická membrána prestáva fungovať a dochádza k onkóze s následnou 

nekrózou. Ak ATP je aspoň čiastočne zachovaný, v dôsledku zvýšenej 

permeability mitochondrií dôjde k úniku cytochrómu c do cytoplazmy, ktorý 

aktivuje kaspázy a tým proces apoptózy 

b.      zvýšená priepustnosť mitochondriálnej membrány často predstavuje spoločný 

základ pre obidva procesy, apoptózu aj onkózu (onkotickú nekrózu). Ak 

v dôsledku permeability mitochondriovej membrány dôjde k masívnemu úbytku 

ADP, plazmatická membrána prestáva fungovať a dochádza k onkóze s následnou 

nekrózou. Ak ADP je aspoň čiastočne zachovaný, v dôsledku zvýšenej 

permeability mitochondrií dôjde k úniku cytochrómu c do cytoplazmy, ktorý 

aktivuje kaspázy a tým proces apoptózy 

c.       znížená priepustnosť mitochondriálnej membrány často predstavuje spoločný 

základ pre obidva procesy, apoptózu aj onkózu (onkotickú nekrózu). Ak 

v dôsledku permeability mitochondriovej membrány dôjde k masívnemu úbytku 

ATP, plazmatická membrána prestáva fungovať a dochádza k onkóze s následnou 

apoptózou. Ak ATP je aspoň čiastočne zachovaný, v dôsledku zvýšenej 

permeability mitochondrií dôjde k úniku cytochrómu c do cytoplazmy, ktorý 

aktivuje kaspázy a tým proces apoptózy 

d.      apoptóza a onkóza sú pre- mortálnymi procesmi. Apoptóza súvisí skôr s 

bunkovým samozničením ako s degeneráciou a vyžaduje proteosyntézu a fúziu 

subcelulárnych súčastí 

e.       apoptóza a onkóza sú post- mortálnymi procesmi. Apoptóza súvisí skôr s 

bunkovým samozničením ako s degeneráciou a vyžaduje proteosyntézu a fúziu 

subcelulárnych súčastí 

f.       onkóza je pasívny proces odumierania charakterizovaný edémom bunky, ktorý je 

spôsobený poruchou iónových púmp. Porucha pokračuje dilatáciou bunkových 

organel, karyolýzou a rozpadom bunky 

549.            Proces kondenzácie cytoplazmy, tvorby vakovitých výbežkov ako aj odškrcovanie 

apoptózových teliesok je spojený s redistribúciou mikrofilamentov v cytoplazme. Ide o: 

a.       apoptózu 

b.      onkózu 

c.       nekrózu 

d.      programovanú smrť bunky 

e.       autofágiu 

f.       demyelinizáciu 

550.            Apoptóza: 
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a.       zmyslom apoptózy je eliminácia nepotrebných a poškodených buniek, napríklad 

buniek, ktoré majú tendenciu k nekontrolovanému rastu. 

b.      zmyslom apoptózy je hromadenie nepotrebných a poškodených buniek, napríklad 

buniek, ktoré majú tendenciu k nekontrolovanému rastu 

c.       programovaná smrť bunky je zakódovaná v genóme. Bunky „odsúdené na smrť“ 

riadia svoj program smrti samotné a často s pomocou susedných buniek a 

mnohých humorálnych faktorov 

d.      významnou úlohou apoptózy je odstránenie buniek, ktoré už nie sú potrebné 

v určitej etape vývinu (počas embryového vývinu), alebo v určitej etape života. 

Apoptóza sa týka aj takých buniek ako sú neuróny. Defektná apoptóza počas 

embryového vývinu má katastrofálne následky 

e.       nevyvoláva fibrotickú reakciu 

f.       vyvoláva fibrotickú reakciu 

551.            Nekróza: 

a.       obyčajne začína ruptúrou membrány buniek, ešte predtým bývajú membrány 

zmenené v zmysle porušenej bariéry a bunky bývajú preplnené vodou 

b.      mitochondriové a bunkové membrány stratili schopnosť kontrolovať a 

usmerňovať tok iónov a vody 

c.       mitochondriové a bunkové membrány majú schopnosť kontrolovať a usmerňovať 

tok iónov a vody 

d.      subcelulárne organely sa likvidujú autolýzou 

e.       obraz nekrózy závisí od tkaniva napr. v srdci pri zmene priepustnosti membrány 

sa kardiomyocyty preplňujú kalciom. Vzniká nekontrolovaná „ničivá“ kontrakcia 

myofilamentov, ktorá doslova roztrhá kardiomyocyty na kúsky 

f.       je charakteristická  predovšetkým absenciou zápalovej reakcie 

552.            Vyberte správne tvrdenia: 

a.       apoptóza ako regulovaný proces závisí od bunkového cyklu 

b.      procesy nekrózy a apoptózy sú navzájom spojené. Veľmi dôležité je to, že 

niekedy sa v bunke spustí proces apoptózy, ktorý však končí ako nekróza. 

c.       procesy nekrózy a apoptózy sú zásadne odlišné 

d.      významnou súčasťou apoptózy a nekrózy je degradácia DNA. Pri nekróze sa 

DNA degraduje na nepravidelné fragmenty. Pri apoptóze sa DNA degraduje na 

fragmenty rovnakej dĺžky. 

e.       pri nekróze sa subselulárne organely likvdidujú fagocytozou 

f.       významnou súčasťou apoptózy a nekrózy je degradácia DNA. Pri nekróze sa 

DNA degraduje na pravidelné fragmenty. Pri apoptóze sa DNA degraduje na 

fragmenty rôznej dĺžky. 

553.            Vyberte správne tvrdenia: 

a.       pri nekróze sú bunky obyčajne edematózne 

b.      pri apoptóze sa bunky zmenšujú a fragmentujú na časti, ktoré obsahujú 

kondenzovaný chromatín. Tieto fragmentované štruktúry sa označujú ako 

apoptózové telieska (apoptozómy). 
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c.       pri apoptóze sa bunky zmenšujú a fragmentujú na časti, ktoré obsahujú 

kondenzovaný chromatín. Tieto fragmentované štruktúry sa označujú ako 

jadierkové telieska. 

d.      v celom procese apoptózy sa udržuje integrita membrány na bunke a aj na 

apoptózových telieskach. Apoptózové telieska sú pohlcované makrofágmi. 

Zabráni sa tak uvoľneniu vysokoreaktívnych látok z bunky do okolia. 

e.       pri apoptóze sú bunky obyčajne edematózne 

f.       onkóza je pasívny proces odumierania charakterizovaný edémom bunky, ktorý je 

spôsobený poruchou iónových púmp. Porucha pokračuje dilatáciou bunkových 

organel, karyolýzou a rozpadom bunky 

554.            Najväčšími producentmi tepla v organizme sú: 

a.       kostrové svaly 

b.      pľúca 

c.       pečeň 

d.      splanchnické orgány 

e.       mozog 

f.       slezina 

555.            Telesnú teplotu reguluje/ú: 

a.       hypotalamus 

b.      hypofýza 

c.       neuróny predného hypotalamu 

d.      neuróny zadného hypotalamu 

e.       neuróny prednej hypofýzy 

f.       neuróny zadnej hypofýzy 

556.            Horúčka: 

a.       sa dosahuje vždy prebudovaním termoregulačného centra na vyššiu hodnotu 

b.      je stav, pri ktorom nie je potrebná zmena nastavenia termoregulačného centra 

c.       oproti hypertermii sa mení nastavenie termoregulačného centra 

d.      predstavuje regulované zvýšenie telesnej teploty 

e.       znamená prehriatie organizmu vyvolané výlučne exogénnou príčinou (napr. 

horúce prostredie, horúci kúpeľ, zamedzenie odparovania vody z povrchu tela) 

f.       podstatou antipyretického pôsobenia glukokortikoidov je ich inhibičný účinok na 

tvorbu IL-1α na cyklooxygenázu COX-2 v kaskáde kyseliny arachidónovej, čím 

sa blokuje syntéza PGE2 a ďalších prostanoidov. 

557.            Ktoré tvrdenia sú správne: 

a.       ak je telesná teplota vyššia ako 37,2°C ráno a dopoludnia a vyššia ako 37,7°C 

poobede a večer a je spojená s potením, hyperventiláciou a vazodilatáciou v koži, 

označuje sa tento stav ako hypertermia. 

b.      počas horúčky sa často pozoruje postupné zvyšovanie telesnej teploty, spolu so 

svalovým trasom, s vazokonstrikciou v koži a piloerekciou. Tento stav sa 

označuje triaška. Zvýšenie telesnej teploty sa dosahuje zníženým výdajom tepla. 
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V koži a podkoží je vazokonstrikcia (koža je bledá, suchá a poškodený má pocit 

chladu). Súčasne sa zvyšuje napätie svalov (svalový tonus). Objavujú sa zášklby. 

c.       endogénne pyrogény sa transportujú krvnou plazmou a prostredníctvom 

špecifických receptorov pôsobia na cieľové bunky. V cieľových bunkách 

hypotalamu zosilňujú syntézu prostaglandínov série E (PGE2) z kyseliny 

arachidónovej uvoľnenej z cytoplazmových membrán. 

d.      podkladom antipyretického pôsobenia niektorých látok je ovplyvnenie 

jednotlivých zložiek tohto procesu. Aspirín a nesteroidné antiflogistiká (NSAIDs) 

realizujú svoj antipyretický účinok inhibíciou produkcie IL-1 a TNF a inhibíciou 

metabolizmu kyseliny arachidónovej. Na rozdiel od nich glukokortikoidy inhibujú 

len cyklooxygenázy a syntézu PGE2. 

e.       IL-1 a TNF ovplyvňujú myelopoézu, uvoľňujú neutrofily do tkanív a zosilňujú 

ich funkcie. Spôsobujú vazodilatáciu a zvýšenie množstva proteínov 

ovplyvňujúcich adhéziu buniek, zvýšenie produkcie PAF a trombomodulínu 

endotelovými bunkami, proteolýzu a glykolýzu vo svaloch. 

f.       IL-1 a TNF ovplyvňujú myelopoézu, uvoľňujú neutrofily do tkanív a zosilňujú 

ich funkcie. Spôsobujú vazodilatáciu a zvýšenie množstva proteínov 

ovplyvňujúcich adhéziu buniek, zvýšenie produkcie PAF a trombomodulínu 

endotelovými bunkami, proteogenézu a glykogenézu vo svaloch. 

558.            Hlavnú úlohu v produkcii tepla má/majú: 

a.       termogenéza 

b.      termogenéza, vyvolaná účinkom tyreoidových hormónov 

c.       termogenéza, vyvolaná účinkom kortikotropných hormónov 

d.      štiepenie molekúl ADP, pri ktorom vzniká najviac tepla 

e.       hormóny štítnej žľazy, ktoré stimulujú Na
+
,K

+
-ATPázu prítomnú 

v cytoplazmových membránach 

f.       hormóny štítnej žľazy, ktoré stimulujú Na
+
,Ca

++
-ATPázu prítomnú 

v cytoplazmových membránach 

559.            Organizmus využíva integrovaný mechanizmus na reguláciu telesnej teploty. Je ním 

prietok krvi cez kožu a podkožie: 

a.       vazokonstrikcia dovoľuje spomaliť akumuláciu tepla a vazodilatácia zabezpečuje 

rýchle straty tepla 

b.      vazokonstrikcia dovoľuje urýchliť akumuláciu tepla a vazodilatácia zabezpečuje 

pomalé straty tepla 

c.       vazokonstrikcia dovoľuje urýchliť akumuláciu tepla a vazodilatácia zabezpečuje 

rýchle straty tepla 

d.      vazodilatácia dovoľuje urýchliť akumuláciu tepla a vazokonstrikcia zabezpečuje 

rýchle straty tepla 

e.       pri vazokonstrikcii dochádza k zastaveniu akumulácie tepla 

f.       vazodilatácia zabezpečuje rýchle straty 

560.            Ktoré tvrdenia sú správne: 

a.       zmena telesnej teploty do 3°C nespôsobuje narušenie fyziologických funkcií 

b.      pri vysokej teplote sa u detí môžu objaviť kŕč 

c.       ak sa telesná teplota zvýši nad 42,2°C, vzniknú ireverzibilné zmeny v mozgu 
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d.      nekontrolované zníženie telesnej teploty pod 32,8°C sprevádzajú konfúzie a 

postupná strata vedomia. Ak pokračuje zníženie pod 30°C, objavuje sa fibrilácia 

predsiení, ktorá býva znakom fatálneho zakončenia takéhoto stavu. 

e.       pri vzniku horúčky sa často pozoruje postupné zvyšovanie telesnej teploty, spolu 

so svalovým trasom, vazodilataciou v koži a piloerekciou. Tento stav sa označuje 

ako triaška. 

f.       hypertermia znamená prehriatie organizmu vyvolané výlučne exogénnou príčinou 

(napr. horúce prostredie, horúci kúpeľ, zamedzenie odparovania vody z povrchu 

tela) 

561.            Pri vzniku horúčky sa často pozoruje postupné zvyšovanie telesnej teploty, spolu 

DOPLŇTE CHÝBAJÚCI ÚDAJ. Tento stav sa označuje ako triaška: 

a.       so svalovým trasom, vazodilatáciou v koži a piloerekciou 

b.      s tremorom, vazodilatáciou v koži a piloerekciou 

c.       so svalovým trasom, vazokonstrikciou v koži a piloerekciou 

d.      s tremorom, vazokonstrikciou v koži a piloerekciou 

e.       so svalovým trasom, vazokonstrikciou v koži, piloerekciou a hnačkou 

f.       so stuporom, vazokonstrikciou v koži a piloerekciou 

562.            Horúčka ako komplexná reakcia smeruje k zvýšeniu tých dejov, ktoré zvyšujú 

potenciál jedinca na prežitie. Podnetom pre horúčku bývajú zmeny tkanív, zmeny vnútorného 

prostredia alebo niektoré látky. Súborne sa označujú ako exogénne pyrogény. Exogénnymi 

pyrogénmi sú: 

a.       baktérie a ich produkty (najmä endotoxíny) 

b.      vírusy, plesne, kvasinky, protozoa, niektoré imunitné odpovede 

c.       niektoré hormóny, lieky a syntetické polynukleotidy 

d.      Interleukín-1 (IL-1) 

e.       Interleukín-6 (IL-6) 

f.       Faktor nekrotizujúci tumory – TNF (tumor necrosis factor – TNF) 

563.            Ktoré tvrdenia sú správne: 

a.       zvýšenie telesnej teploty znamená zvýšenie spotreby O2 v organizme. Každé 

zvýšenie telesnej teploty o 1°C znamená zvýšenie spotreby O2 o 13 %. 

b.      podstatou antipyretického pôsobenia glukokortikoidov je ich inhibičný účinok na 

tvorbu IL-1 a na cyklooxygenázu COX-2 v kaskáde kyseliny arachidónovej, čím 

sa blokuje syntéza PGE2 a ďalších prostanoidov. 

c.       inhibíciou tvorby endogénnych pyrogénov a mediátorov, osobitne IL-1 a PGE2, 

zmiznú príčiny, ktoré vyvolali nastavenie termoregulačného centra v hypotalame 

na vyššiu hodnotu a tým i horúčka 

d.      exogénne pyrogény sú: Interleukín-1 (IL-1), Interleukín-6 (IL-6), Interferón-γ 

(IFN- γ), Makrofágový zápalový proteín – MIP-1 (macrophage inflammatory 

protein -1), Faktor nekrotizujúci tumory – TNF (tumor necrosis factor – TNF) 

e.       endogénne pyrogény pôsobia centrálne na termosenzitívne neuróny v preoptickej 

časti hypotalamu. Ich prostredníctvom sa zvýši produkcia tepla a znížia sa jeho 

straty. Telesná teplota sa zvyšuje dovtedy, kým nedosiahne nastavenú hodnotu. 

Potrebnú informáciu na to poskytuje teplota krvi, ktorá obmýva hypotalamus. 
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f.       pyrogénne cytokíny (endogénne pyrogény) majú okrem iniciácie horúčky aj 

ďalšie aktivity. Stimulujú vazodilatáciu, indukujú expresiu adhezívnych molekúl, 

znížujú aktivitu B- a T-lymfocytov a stimulujú fagocytózu. Okrem horúčky 

spôsobujú anorexiu, somnolenciu a úbytok telesnej hmotnosti. 

564.            Povrchový zápal sa makroskopicky prejavuje: 

a.       rubor, calor, stupor, dolor, functio laesa 

b.      rubor, calor, tumor, dolor, functio laesa 

c.       rubor, color, tumor, dolor, functio laesa 

d.      tumor, rubor, calor, dolor, functio laesa 

e.       tumor, rubor, calor, odor, functio laesa 

f.       tumor, rubor, calor, dolor 

565.            Najvčasnejšou zmenou pri zápalovej reakcií je prechodná vazokonstrikcia vyvolaná 

kontrakciou hladkých svalov v cievnej stene, čo sa dá pozorovať ako zbelenie kože. Po 

vazokonstrikcii nasledujú ďalšie zmeny: 

a.       cievna odpoveď na poškodenie sa objaví o niekoľko minút a trvá niekoľko dní 

b.      cievna odpoveď na poškodenie sa objaví o niekoľko sekúnd a trvá niekoľko hodín 

c.       cievna odpoveď na poškodenie sa objaví o niekoľko sekúnd a trvá niekoľko dní 

d.      cievna odpoveď na poškodenie sa objaví o niekoľko minút a trvá niekoľko hodín 

e.       cievna odpoveď na poškodenie sa objaví o niekoľko sekúnd a trvá niekoľko 

týždňov 

f.       cievna odpoveď na poškodenie sa objaví o niekoľko minút a trvá niekoľko 

týždňov 

566.            Užitočnosť a význam zápalovej reakcie sa prejavuje najmä: 

a.       deštrukciou poškodzujúcich a infekčných agensov a ich elimináciou zo 

zápalového miesta 

b.      tvorbou nekrotického tkaniva 

c.       obmedzením šírenia poškodzujúcich faktorov 

d.      poškodením zdravého tkaniva 

e.       začatím reparácie postihnutého tkaniva 

f.       stimuláciou špecifickej imunitnej odpovede 

567.            Počas priebehu imunitnej odpovede môže byť príčinou poškodenia okolitého tkaniva 

uvoľnenie uvedených látok, OKREM: 

a.       kyslíkových metabolitov 

b.      histamínu 

c.       hydrolytických enzýmov 

d.      adrenalínu 

e.       cytokínu 

f.       bradykinínu 

568.            Zápal je stereotypná, najčastejšie lokálna obranná odpoveď organizmu s celkovými 

prejavmi rôznej intenzity, ktorú vyvoláva poškodenie alebo deštrukcia tkaniva. Je zameraný 

na: 
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a.       likvidáciu škodliviny vrátane infekčných agensov a poškodeného tkaniva 

b.      len tvorbou antagonistov cytokínov 

c.       zriedenie alebo vylúčenie škodliviny vrátane infekčných agensov a poškodeného 

tkaniva 

d.      hromadenie škodliviny vrátane infekčných agensov a poškodeného tkaniva 

e.       ohraničenie škodliviny a následnú reparáciu 

f.       ohraničenie škodliviny a následné poškodenie zdravého tkaniva 

569.            Deštrukcia tkaniva, ktorá sa pozoruje pri chronických zápalových chorobách, je 

výsledkom nerovnováhy v homeostáze viacerých systémov. Patria k nim: 

a.       mediátory regulujúce metabolizmus a remodelovanie medzibunkovej hmoty 

b.      rovnováha medzi rozpustnými mediátormi (najmä aktuálne zastúpenie cytokínov 

v mieste zápalu) 

c.       priamy kontakt medzi tkanivovo špecifickými bunkami a infiltrujúcimi 

zápalovými bunkami 

d.      mobilizácia a aktivácia buniek imunitného systému, ktorá závisí od prezentácie 

antigénu v lokálnom prostredí 

e.       ohraničenie škodliviny a následné poškodenie zdravého tkaniva 

f.       obnova medzibunkovej hmoty 

570.            Všeobecne sa akceptuje, že medzibunkovú hmotu (kolagény, proteoglykány) 

deštruujú najmä: 

a.       histamín 

b.      reaktívne formy kyslíka 

c.       reaktívne formy dusíka 

d.      matrixové metaloproteázy (MMPs) 

e.       bradykinín 

f.       IL-1 a TNF 

571.            Biosyntézu kolagénu výrazne ovplyvňuje aj priamy kontakt medzi T-lymfocytmi a 

fibroblastmi. Ak sa na tomto kontakte zúčastňujú neaktivované T-lymfocyty, výsledkom je: 

a.       zvýšená tvorba kolagénu 

b.      znížená tvorba kolagénu 

c.       znížená tvorba kolagénu, v prípade aktivovaných T-buniek je tiež znížená 

d.      zvýšená tvorba kolagénu, kým v prípade aktivovaných T-buniek je táto naopak 

znížená 

e.       nedochádza k tvorbe kolagénu 

f.       zvýšená tvorba kolagénu, v prípade aktivovaných T-buniek je tiež zvýšená 

572.            Proces hojenia (reparácia) prebieha tvorbou granulačného tkaniva v týchto 

základných etapách: 

a.       vycestovanie granulocytov a monocytov z krvného prúdu do poškodeného 

tkaniva, premena monocytov na makrofágy, degradácia, pohlcovanie a 

odpratávanie cudzorodého a nevhodného materiálu. 
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b.      vycestovanie granulocytov a monocytov z krvného prúdu do poškodeného 

tkaniva, premena makrofágov na monocyty, degradácia, pohlcovanie a 

odpratávanie cudzorodého a nevhodného materiálu. 

c.       proliferácia endotelu v hyperemických cievach v okolí poškodeného tkaniva. 

d.      vrastanie endotelu do vnútra poškodeného tkaniva s tvorbou nových krvných a 

lymfatických ciev, obnovenie krvného prúdu. Deštrukcia endotelu 

v hyperemických cievach v okolí poškodeného tkaniva. 

e.       vrastanie fibroblastov z okolia a produkcia kolagénu. Ubúdanie fagocytov 

úmerné podielu neodprataného materiálu. 

f.       postupná premena granulačného tkaniva na jazvu. 

573.            Proteíny akútnej fázy alebo reaktanty akútnej fázy: 

a.       sa syntetizujú najmä v hepatocytoch, ale niektoré z nich môžu produkovať aj iné 

bunky, ako sú monocyty, endotelové bunky, fibroblasty a adipocyty 

b.      sa syntetizujú najmä v kostnej dreni, ale niektoré z nich môžu produkovať aj iné 

bunky, ako sú monocyty, endotelové bunky, fibroblasty a adipocyty 

c.       koncentrácia väčšiny proteínov akútnej fázy v sére sa počas akútnej fázy zvyšuje 

d.      koncentrácia väčšiny proteínov akútnej fázy v sére sa počas akútnej fázy nemení, 

čo je dôležité pre diagnostiku 

e.       do tejto skupiny patrí sérový amyloid A (SAA) a C-reaktívny proteín (CRP) 

f.       do tejto skupiny patrí sérový amyloid X (SAX) a C-reaktívny proteín (CRP) 

 


