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Test 2 

Zubné lekárstvo (LS 2019/2020) 

34.    Medzi komplikácie infarktu myokardu patrí: 

a.       všeobecný adaptačný syndróm 

b.      komorové dysrytmie 

c.       myokarditídy 

d.      Frankov-Starlingov mechanizmus 

e.       ischemická degenerácia mozgu 

f.       ateroskleróza koronárnych ciev 

35.    Hlavným príznakom infarktu myokardu je: 

a.       trombóza koronárnych ciev 

b.      nekróza endokardu 

c.       nekróza myokardu 

d.      relatívna mitrálna insuficiencia 

e.       náhla smrť 

f.       intezívne a prolongované stenokardie 

36.    Typickou známkou nekrózy myokardu na EKG je: 

a.       elevácia ST segmentu menej ako 2mm 

b.      elevácia ST segmentu viac ako 2mm 

c.       elevácia ST segmentu viac ako 3 mm 

d.      negatívna koronárna T vlna 

e.       patologická Q vlna 

f.       patologická tzv. ovčia vlna 

39. Pri patogenéze aterosklerózy majú úlohy tieto bunky: 

a.       endotelové, makrofágy, bunky hladkej svaloviny 

b.      makrofágy a mikrofágy 

c.       T lymfocyty a lymfoblasty 

d.      trombocyty, LDL a voľné radikály 

e.       bunky oxidačného stresu 

f.       oxidované LDL molekuly 

40.    Vo včasnej fáze aterosklerózy sa vytvárajú: 

a.       penivé bunky 

b.      fibrózne pláty 

c.       fibromuskulárne pláty 

d.      penové bunky 

e.       fisúry plátu 

f.       tromby 

41.    Pacient s ischemickou chorobou srdca má pri námahe stenokardie, pretože: 
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a.       je v strese 

b.      koronárna cieva sa pri námahe zúži 

c.       koronárna cieva trpí nedostatkom kyslíka  

d.      fyzická aktivita plieni kyslík 

e.       aterosklerotická cieva je tuhá a nedilatuje sa adekvátne potrebe 

f.       koronárna cieva je pod vplyvom sympatiku 

 

50.    Na procese aterosklerózy sa podieľajú tieto bunky: 

a.       endotel a trombocyty 

b.      endotel a makrofágy 

c.       makrofágy a plazmocyty 

d.      lymfocyty, makrofágy a bazofily 

e.       endotelové bunky, trombocyty, makrofágy, lymfocyty a myocyty cievnej 

adventície 

f.       endotelové bunky, trombocyty, makrofágy a kmeňové lymfocyty a erytrocyty 

51.    Medzi  patomechanizmy aterosklerózy patria: 

a.       poškodenie endotelu 

b.      dysfunkcia LDL 

c.       dysfunkcia endotelu a HDL 

d.      chronické infekcie 

e.       proliferácia buniek hladkých svalov 

f.       autoimúnne ochorenia 

 

60.    Častou komplikáciou infarktu myokardu je: 

a.       ruptúra ľavej komory a Dresslerova perikarditída 

b.      komorová tachykardia 

c.       fatálne dysrytmie 

d.      vznik mitrálnej insuficiencie a zlyhanie srdca 

e.       zlyhanie ľavej komory 

f.       kardiogénny šok 

64.    Pri infarkte myokardu dochádza ku vzniku: 

a.       nekrózy časti myokardu 

b.      nefatálnych a fatálnych dysrytmií 

c.       elevácii ST segmentu 

d.      fatálnej ischémii kardyomyocytov 

e.       ku vzniku kardiogénneho a obštrukčného šoku 

f.       vysokých hrotnatých T vĺn 

68.    Aterosklerotický plát sa stáva nestabilný v prípade, že: 

a.       sa hromadia v ňom zápalové bunky 

b.      sa fibrotická čiapka stáva príliš hrubou 
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c.       oxidované LDL molekuly roztrhnú fibrotickú čiapku 

d.      makrofágy nahlodajú arterioly a nastáva krvácanie do plátu 

e.       fibrotická čiapka sa stenčuje lytickym účinkom trombocytov 

f.       cholesterolové jadro plátu je v tekutom stave 

83.    Bolesť pri stabilnej angíne pectoris vzniká: 

a.       následkom hromadenia laktátu v ischemickom myokarde 

b.      pretože koronárne aterosklerotické cievy sa nedostatočne dilatujú pri námahe 

c.       pretože aterosklerotický plát obturuje lúmen arérií a vén 

d.      pretože pri námahe sa zvyšuje nestabilita plátu 

e.       pretože sympatikotónia spôsobí koronárnu nestabilitu 

f.       pretože pri fyzickej námahe dochádza k ruptúre aterosklerotického plátu 

84.    Rekanalizácia a následná reperfúzia pri uzávere koronárnej cievy je výhodná pretože: 

a.       zachráni sa väčšina ischemických buniek 

b.      stabilizuje sa membrána lyzozómov 

c.       zničia sa len závažne poškodené kardiomyocyty 

d.      zachráni sa viac kardiomyocytov ako by to bolo pri prirodzenom priebehu 

ischémie 

e.       zachráni sa viac myokardu ako keby sa reperfúzia nerobila 

f.       mortalita sa zníži viac ako v prípade bez reperfúzie 

258.            Hematopoéza: 

a.       GM-CSF (granulocyte-macrophage colony-stimulating factor) je hematopoetický 

rastový faktor v trombopoéze 

b.      počas embryogenézy je lokalizovaná v kostnej dreni 

c.       počas dospelosti je lokalizovaná v kostnej dreni vo femure a tibii 

d.      extramedulárna hemopoéza je lokalizovaná v pečeni a slezine 

e.       interleukín IL-3 je dôležitý rastový faktor v granulopoéze 

f.       počas embryogenézy je lokalizovaná v retikuloendoteliálnom systéme 

g.      v detskom veku sa nachádza hlavne v lebke a stavcoch 

 

259.            O vývoji krvotvorných buniek platí: 

a.       včasné štádium reprezentuje pluripotentná kmeňová krvotvorná bunka 

b.      z lymfoidnej kmeňovej bunky vznikajú granulocyty 

c.       z myeloidnej kmeňovej bunky vznikajú trombocyty 

d.      diferenciácia a maturácia B-lymfocytov prebieha v kostnej dreni 

e.       diferenciácia a maturácia B-lymfocytov prebieha v lymfatických uzlinách 

f.       CFU-S (spleen colony-forming unit) sa ďalej diferencuje na lymfocyty 

g.      interleukín IL-3 je dôležitý rastový faktor v lymfopoéze 

 

260.            Pri anémii je: 

a.       redukované množstvo hemoglobínu 

b.      zvýšený hematokrit 

c.       tvorba 2,3-DPG (2,3,-difosfoglycerátu) znížená 

d.      disociačná krivka hemoglobínu posunutá doprava 

e.       disociačná krivka hemoglobínu posunutá doľava 

f.       znížené množstvo karboxyhemoglobínu 
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261.            Čo patrí do anemického syndrómu? 

a.       kolaps 

b.      znížená srdcová frekvencia 

c.       dyspnoe 

d.      tachypnoe 

e.       palpitácie 

f.       znížený srdcový výdaj 

g.      kompenzačná periférna vazokonstrikcia 

h.      tinnitus 

 

262.            Normocytová, normochrómna anémia zahŕňa: 

a.       posthemoragickú anémiu 

b.      hemolytické anémie 

c.       aplastické anémie 

d.      kosáčikovitú anémiu 

e.       anémiu z nedostatku železa 

f.       sideroblastickú anémiu 

g.      sideropenickú anémiu 

 

263.            Hypochrómna, mikrocytová anémia zahŕňa: 

a.       anémie s nízkym stredným objemom erytrocytov 

b.      anémie z nedostatku železa 

c.       thalasémie 

d.      sideroblastické anémie 

e.       perniciózne anémie 

f.       anémie s normálnym stredným objemom erytrocytov 

g.      aplastickú anémiu 

h.      kosáčikovitú anémiu 

 

264.            Ktoré z nasledujúcich mechanizmov môžu spôsobiť anémiu? 

a.       akútne krvácanie 

b.      chronické krvácanie 

c.       nadmerná deštrukcia erytrocytov aloprotilátkami 

d.      nadmerná deštrukcia erytrocytov autoprotilátkami 

e.       nedostatok vnútorného faktora schopného naviazať vitamín B2 

f.       zvýšené nároky v gravidite 

g.      zlyhanie kostnej drene 

 

265.            Kompenzačné mechanizmy pri anémii sú: 

a.       kapilárna vazokonstrikcia 

b.      zvýšená srdcová frekvencia 

c.       zvýšenie vývrhového objemu 

d.      zvýšená tvorba erytropoetínu v kostnej dreni 

e.       zvýšená tvorba erytropoetínu v endoteliálnych bunkách obličiek 

f.       zvýšená tvorba erytropoetínu v mezangiálnych bunkách obličiek 

g.      zníženie 2,3-DPG (2,3-difosfoglycerátu) v bunkách 

h.      hyperdynamická cirkulácia 

 

266.            Medzi príčiny deficitu železá patrí: 
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a.       rýchly rast v detstve a adolescencii 

b.      menzes 

c.       opakované transfúzie krvi 

d.      hyperchlórhydria 

e.       gastrektómia 

f.       akútne a chronické krvácanie 

g.      diéta 

 

267.            Anémiu z nedostatku železa charakterizujú: 

a.       koilonychia 

b.      glositída 

c.       znížená celková väzobná kapacita železa 

d.      zvýšená saturácia transferínu 

e.       zvýšený ferritín 

f.       bolesti hlavy 

g.      normálny stredný objem erytrocytov 

 

268.            β-thalassémia major je charakterizovaná: 

a.       neprítomnosťou β-reťazcov 

b.      neprítomnosťou α-reťazcov 

c.       nadprodukciou α-reťazcov 

d.      nadprodukciou β-reťazcov 

e.       mikrocytózou, poikilocytózou, Howel-Jollyho telieskami 

f.       neprítomnosťou HbF a HbA2 

g.      hypetrofiou pečene a sleziny 

h.      najčastejším výskytom u Ázijcov 

 

269.            Aplastická anémia: 

a.       je pancytopénia s hypercelulárnou kostnou dreňou 

b.      môže byť spôsobená parvovírusom B19 

c.       môže vzniknúť po podávaní chloramfenikolu 

d.      je zlyhanie pluripotentnej kmeňovej bunky 

e.       je charakterizovaná retikulocytózou 

f.       je charakterizovaná trombocytózou a leukocytózou 

g.      kostná dreň je nahradená tukovým tkanivom 

 

270.            Medzi príčiny megaloblastovej anémie patrí: 

a.       neefektívna DNA syntéza 

b.      hyperchlórhydria 

c.       totálna gastrektómia 

d.      parciálna gastrektómia 

e.       liečba liekmi znižujúcimi sekréciu HCl 

f.       deficiencia transkobalamínu II 

g.      resekcia čreva 

 

271.            Hemolytická anémia je charakterizovaná: 

a.       zníženým množstvom retikulocytov 

b.      konjugovanou hyperbilirubinémiou 

c.       pozitívnym Coombsonovým testom 

d.      žltačkou 
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e.       zvýšeným haptoglobínom 

f.       splenomegáliou 

g.      prítomnosťou autoprotilátok 

 

272.            Medzi vrodené hemolytické anémia patrí: 

a.       sférocytóza 

b.      elliptocytóza 

c.       deficiencia pyruvát kinázy 

d.      hemolytická anémia navodená chladovými protilátkami 

e.       hemolytická anémia navodená tepelnými protilátkami 

f.       mikroangiopatická hemolytická anémia 

g.      defekty erytrocytovej membrány, hemoglobínu a enzýmov 

 

273.            Medzi myeloproliferatívne ochorenia patria: 

a.       ochorenia charakterizované mutáciou lymfoidnej progenitorovej bunky 

b.      chronická myeloidná leukémia 

c.       chronická lymfocytová leukémia 

d.      akútna myeloidná leukémia 

e.       polyglobúlia 

f.       sekundárna trombocytóza 

g.      trombocytopénia 

h.      polycytémia vera 

 

274.            Spoločnými črtami myeloproliferatívnych ochorení sú: 

a.       hyperurikémia 

b.      tromboembolické komplikácie 

c.       extramedulárna hemopoéza 

d.      riziko transformácie do sekundárnej leukémie 

e.       nekontrolovateľná expanzia lymfoidnej progenitorovej bunky 

f.       abnormálna proliferácia a diferenciácia malígnych buniek 

g.      počet megakaryocytov je zvyčajne extrémne znížený 

 

275.            Chronická myeloidná leukémia: 

a.       je myeloproliferatívne ochorenie s expanziou všetkých buniek kostnej drene 

b.      Philadelphia chromozóm charakterizuje chromozómová translokácia 9,21 

c.       v periférnej krvi sú prítomné prevažne nezrelé bunky 

d.      akcelerovaná fáza je charakterizovaná zvyšujúcim sa počtom blastov 

e.       prítomná je splenomegália 

f.       môže byť spôsobená aktiváciou onkogénov 

g.      alkalická fosfatáza v leukocytoch je zvýšená 

 

276.            Pre polycytémiu vera je typické: 

a.       mutácia tyrozín kinázy JAK2 

b.      hypotenzia 

c.       pruritus kože 

d.      plethora 

e.       pancytopénia 

f.       krvácavé komplikácie 

g.      trombotické komplikácie 

h.      zvýšené množstvo histamínu 
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277.            Akútne leukémie: 

a.       akútna lymfoblastová leukémia je typická v dospelom veku 

b.      v periférnej krvi je leukocytóza a viac zrelé bunky 

c.       môže byť prítomná leukopénia s agranulocytózou 

d.      môže byť prítomná infiltrácia parenchýmových orgánov 

e.       diseminovaná intravaskulárna koagulopatia je typická pre AML-M3 

f.       v kostnej dreni je menej ako 20% myeloblastov 

g.      typické sú bolesti kostí 

h.      prítomná je leukemoidná reakcia 

 

278.            Chronická lymfocytová leukémia: 

a.       je leukemizovaný lymfóm s nízkym stupňom malignity 

b.      je klonálna proliferácia morfologicky nezrelých lymfocytov 

c.       v periférnom nátere sú typické Gumprechtove tiene 

d.      môže byť komplikovaná autoimúnnou hemolytickou anémiou 

e.       lymfocyty sú imunologicky zrelé 

f.       typická je prítomnosť Philadelphia chromozómu 

g.      prítomná je hepatosplenomegália a lymfadenopatia 

h.      typická je fibróza kostnej drene 

 

279.            Pre mnohopočetný myelóm je typické: 

a.       bolesť kostí 

b.      ostelytické ložiská 

c.       imunodeficiencia 

d.      akútne renálne zlyhanie spôsobené ľahkými reťazcami imunoglobulínov 

e.       hyperkalcémia 

f.       trombocytopatia spôsobená ľahkými reťazcami imunoglobulínov 

g.      hyperviskózny syndróm 

h.      zvýšená sedimentácia erytrocytov 

 

280.            Počas primárnej hemostázy nastáva: 

a.       rozpustenie fibrínovej zátky 

b.      aktivácia koagulačnej kaskády 

c.       kontrakcia krvných ciev 

d.      depozícia a stabilizácia fibrínu 

e.       adhézia a agregácia trombocytov 

f.       subendoteliálne obnaženie kolagénu 

 

281.            Čo platí pre koagulačnú kaskádu: 

a.       trombín aktivuje tkanivový faktor 

b.      trombín aktivuje fibrinogén 

c.       trombín aktivuje plazminogén 

d.      faktor IX je kofaktorom FVIII 

e.       von Willebrandov faktor nie je dôležitý v primárnej hemostáze 

f.       faktor X je aktivovaný faktorom IX 

g.      faktor XIII je dôležitý na stabilizáciu fibrínového koagula 

 

282.            Príčinou krvácania pri diseminovanej intravaskulárnej koagulopatii je: 

a.       nedostatok tkanivového faktora 
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b.      nedostatok faktora VIII 

c.       nedostatok trombínu 

d.      nedostatok viacerých koagulačných faktorov 

e.       pokles počtu trombocytov 

f.       pokles hladiny fibrinogénu 

 

283.            Hemofília A je charakterizovaná: 

a.       deficitom faktora VIII 

b.      deficitom faktora X 

c.       deficitom von Willebrandovho faktora 

d.      deficitom faktora IX 

e.       slizničnými krvácaniami 

f.       veľkým krvácaním po extrakcii malého zuba 

 

284.            Predĺžený koagulačný test PTT (parciálny tromboplastínový čas) býva pri: 

a.       defektoch faktorov vnútornej cesty zrážania krvi 

b.      defektoch faktorov vonkajšej cesty zrážania krvi 

c.       prítomnosti imunokoagulopatie 

d.      liečbe heparínom 

e.       liečbe warfarínom 

f.       defekte faktora VII 

 

285.            Medzi stavy spojené s diseminovanou intravaskulárnou koagulopatiou patrí: 

a.       sepsa 

b.      bakteriálna infekcia 

c.       poškodenie mozgu 

d.      akútna promyelocytová leukémia 

e.       operácia pľúc a ovárií 

f.       podanie fibrinogénu 

 

286.            Von Willebradova choroba: 

a.       je vrodený defekt faktora IX 

b.      charakterizovaný autozomálne dominantnou dedičnosťou 

c.       spôsobený malnutríciou 

d.      sa lieči podaním heparínu 

e.       sa lieči antifibrinolytikami 

f.       sa lieči dezmopressínom 

 

287.            Trombocytopatia: 

a.       vzniká účinkom kyseliny acetylsalicylovej 

b.      vzniká pôsobením nesteroidných antiflogistík 

c.       môže byť vrodená 

d.      vzniká pri poruche receptora IIb/IIIa 

e.       je to porucha sekundárnej hemostázy 

f.       je prítomný skrátený čas krvácania 

g.      nesmie sa liečiť trombocytovým koncentrátom 

 

288.            Anémia z nedostatku železa: 

a.       je spôsobená nedostatkom železa počas gravidity 

b.      je spôsobená nedostatkom železa vplyvom opakovaných transfúzií 
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c.       je spôsobená porušenou črevnou absorpciou 

d.      je častá u pacientov s gastrointestinálnymi tumormi 

e.       je hypochrómna makrocytová anémia 

f.       je mikrocytová hyperchrómna anémia 

g.      môžu ju spôsobiť parazitárne ochorenia 

h.      počas gravidity až 500 mg železa denne prechádza z organizmu matky do plodu 

 

289.            Sideroblastická anémia je charakterizovaná: 

a.       zvýšenou hladinou sérového železa 

b.      zníženou hladinou sérového železa 

c.       zvýšenou saturáciou transferínu 

d.      poruchami hemosyntézy 

e.       porušenou dobou maturácie buniek 

f.       porušenou aktivitou alfa-aminolevulovej syntetázy 

g.      sideroblasty sú väčšie ako zrelé erytrocyty 

h.      poruchami pyridoxínového metabolizmu 

 

290.            Hemosideróza môže vzniknúť: 

a.       po opakovaných krvných transfúziách 

b.      počas gravidity 

c.       počas vývinu u detí 

d.      po gastrektómii 

e.       v pečeni a srdci 

f.       u pacientov s achlórhydriou 

g.      u pacientov s malignitami proximálnej časti jejuna 

h.      u pacientov s myelodysplastickým syndrómom 

 

291.            Megaloblastová anémia: 

a.       je spôsobená porušenou syntézou DNA 

b.      je spôsobená deficitom vitamínu B12 a/alebo deficitom kyseliny listovej 

c.       je častá u alkoholikov 

d.      je častá po totálnej gastrektómii 

e.       je častá po resekcii jejuna 

f.       môže vzniknúť v súvislosti s cytostatickou liečbou 

g.      je bežná u vegetariánov a vegánov 

h.      je makrocytová hypochrómna anémia 

 

292.            U pacientov s megaloblastovou anémiou možno nájsť: 

a.       trombocytopéniu 

b.      bradypsychizmus 

c.       závrate 

d.      hučanie v ušiach 

e.       anginu pectoris 

f.       kongestívne srdcové zlyhávanie 

g.      vyhladený, bolestivý a červený jazyk 

h.      neurologickú symptomatológiu 

 

293.            Mikroangiopatická hemolytická anémia je charakterizovaná: 

a.       tvorbou fibrínových mikrotrombov 

b.      fragmentáciou erytrocytov 
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c.       trombocytopéniou 

d.      vznikom u pacientov s diseminovanou intravaskulárnou koagulopatiou 

e.       rozvojom u pacientov s malignitami 

f.       rozvojom u pacientov s trombotickou trombocytopenickou purpurou 

g.      zníženou hladinou retikulocytov 

h.      zvýšenou hladinou konjugovaného bilirubínu 

 

294.            U pacientov s hemolytickou anémiou s chladovými protilátkami môžete nájsť: 

a.       pozitívny Coombsov test 

b.      negatívny Coombsov test 

c.       chladové aglutiníny viažúce erytrocyty pri teplote 4 - 30ºC 

d.      zvýšenú hladinu nekonjugovaného bilirubínu 

e.       zvýšenú hladinu haptoglobínu 

f.       žltačku 

g.      akrocyanózu 

h.      zníženú hladinu retikulocytov 

 

295.            Sickle cell anémia je charakterizovaná: 

a.       náhradou valínu za alanín 

b.      náhradou valínu za kyselinu glutámovú 

c.       náhradou kyseliny glutámovej za valín 

d.      prítomnosťou hemoglobínu A1 

e.       prítomnosťou drepanocytov 

f.       bolesťami kostí, infarktami sleziny a renálnym poškodením počas krízy 

g.      rezistenciou na Plasmodium falciparum 

h.      mutáciou v DNA 

 

296.            Ktorý z nasledujúcich faktorov iniciuje koagulačnú kaskádu in vivo? 

a.       faktor XII 

b.      trombín 

c.       tkanivový faktor 

d.      faktor X 

e.       prekalikreín 

f.       faktor VII 

g.      faktor VIIa 

h.      faktor V 

 

297.            Ktorý z týchto testov hodnotí vonkajšiu koagulačnú kaskádu? 

a.       protrombínový čas (INR) 

b.      parciálny tromboplastínový čas 

c.       aktivovaný parciálny tromboplastínový čas 

d.      trombínový čas 

e.       čas zrážania 

f.       čas krvácania 

g.      agregabilita trombocytov 

h.      Rumpel-Leedeho test 

 

298.            Esenciálna trombocytémia: 

a.       je lymfoproliferatívne ochorenie so zvýšenou proliferáciou trombocytov 

b.      je myeloproliferatívne ochorenie so zníženou proliferáciou trombocytov 
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c.       terminálna fáza je charakterizovaná fibrózou 

d.      u pacienta sa môže objaviť hemateméza, meléna a pľúcny embolizmus 

e.       prefibrotická fáza je charakterizovaná trombocytózou 

f.       Philadelphia chromozóm je prítomný 

g.      agregabilita trombocytov je vždy zvýšená 

h.      môže sa transformovať do akútnej leukémie 

 

299.            Chronická idiopatická myelofibróza: 

a.       v prvých štádiách je prítomná zvýšená trombopoéza 

b.      v neskorších štádiách sa objavuje v kostnej dreni fibrotická prestavba 

c.       v neskorších štádiách je prítomná pancytopénia 

d.      splenomegália a hepatomegály nebýva častá 

e.       v neskorších štádiách je typická hypercelulárna kostná dreň 

f.       nebýva prítomná extramedulárna hematopoéza 

g.      môže vzniknúť ascites a portálna hypertenzia 

h.      opakované transfúzie u týchto pacientov vedú k hemosideróze 

 

300.            Pre polycytémiu vera je typické: 

a.       zvýšená hladina hemoglobínu a normálny hematokrit 

b.      zvýšená hladina hemoglobínu aj hematokritu 

c.       zvýšená hladina erytropoetínu 

d.      znížená hladina erytropoetínu 

e.       zvýšená sedimentácia 

f.       znížená sedimentácia 

g.      normálna saturácia O2 

h.      tromboembolické komplikácie 

 

301.            Pacienti s akútou lymfoblastovou leukémiou môžu mať: 

a.       infiltráciu centrálneho nervového systému 

b.      infiltráciu pečene 

c.       infiltráciu semenníkov 

d.      hyperleukocytózu 

e.       agranulocytózu 

f.       trombocytopéniu 

g.      bolesti kostí 

h.      hyperurikémiu 

 

302.            Medzi akútne stavy u pacientou s akútnou leukémiou patrí: 

a.       septický šok 

b.      krvácavé komplikácie 

c.       tumor lýzis syndróm 

d.      akútne renálne zlyhanie 

e.       hyperkaliémia 

f.       patologická mikrocirkulácia 

g.      krvácanie do mozgu 

h.      infarkt myokardu u pacientov s leukocytózou 

 

303.            Akútna myeloblastová leukémia: 

a.       je typická v detskom veku 

b.      je typická v dospelom veku 
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c.       môže vzniknúť sekundárne z myelodysplastického syndrómu 

d.      v kostnej dreni je okolo 10-20% blastov 

e.       akútna promyelocytová leukémia má veľmi zlú prognózu 

f.       z promyelocytov sa uvoľňujú granuly obsahujúce enzýmy, ktoré stimulujú 

disseminovanú intravaskulárnu koaguláciu 

g.      krvácavé komplikácie môžu byť sposôbené hypokoaguláciou 

h.      pacienti majú vždy leukopéniu 

 

304.            Normálne hodnoty krvného obrazu sú: 

a.       leukocyty 4 – 10 G/L 

b.      leukocyty 4 – 10 x 10/9/L 

c.       leukocyty 4 – 10 x 10/6/L 

d.      trombocyty 150 – 450 G/L 

e.       trombocyty 150 – 450 x 10/6/L 

f.       hemoglobín 120 – 160 g/L 

g.      hemoglobín 120 – 160 G/L 

h.      hematokrit 30 – 50% 

 

305.            U pacientov s mnohopočetným myelómom môžeme nájsť: 

a.       polyklonálnu syntézu imunoglobulínov 

b.      monoklonálnu syntézu imunoglobulínov 

c.       zvýšenú sedimentáciu 

d.      zníženú sedimentáciu 

e.       patologické fraktúry 

f.       akútne renálne zlyhanie spôsobené ťažkými reťazcami imunoglobulínov 

g.      akútne renálne zlyhanie spôsobené ľahkými reťazcami imunoglobulínov 

h.      hyperviskózny syndróm 

 

306.            Mnohopočetný myelóm: 

a.       je myeloproliferatívne ochorenie 

b.      je lymfoproliferatívne ochorenie 

c.       je ochorenie s klonálnou proliferáciou plazmatických buniek 

d.      v kostnej dreni je prítomných menej ako 10% plazmatických buniek 

e.       cytokíny, ktoré sa uvoľňujú z plazmatických buniek, sú zodpovedné za symptómy 

ochorenia 

f.       anémia nebýva typická 

g.      bolesť kostí patrí medzi najčastejšie príznaky 

h.      ľahké reťazce imunoglobulínov môžu spôsobiť poruchy koagulácie 

 

307.            Čo je príznačné pre ochorenia sprevádzané trombocytopéniou alebo 

trombocytopatiou: 

a.       krvácania do mäkkých tkanív 

b.      predĺžený parciálny tromboplastínový čas 

c.       normálny čas krvácania 

d.      epistaxis 

e.       normálna agregabilita trombocytov 

f.       petechie 

g.      ekchymózy 

h.      hyperkoagulabilita 
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308.            Trombocyty: 

a.       sú veľmi dôležité pre primárnu hemostázu 

b.      spolu s koagulačnými faktormi tvoria sekundárnu hemostázu 

c.       Bernard-Soulierov syndrome je charakterizovaný zvýšenou adhéziou trombocytov 

d.      trombocytopatia môže vzniknúť u pacientov s urémiou 

e.       trombocytopatia môže vzniknúť u pacientov s myeloproliferatívnymi ochoreniami 

f.       trombocytopatia môže vzniknúť u pacientov s cirhózou 

g.      trombocytóza môže vzniknúť u pacientov pri zápalových ochoreniach 

h.      trombocytóza môže byť prítomná u pacientov s myeloproliferatívnymi 

ochoreniami 

 

309.            Trombotická trombocytopenická purpura: 

a.       sa môže manifestovať neurologickými príznakmi 

b.      spôsobuje ju toxín uvoľňovaný z baktérie Escherichia coli 

c.       nevykazuje znaky mikroangiopatie 

d.      v krvnom nátere sú prítomné schistocyty 

e.       môže vzniknúť renálne zlyhanie 

f.       býva prítomná mikroangiopatická hemolytická anémia 

g.      je prítomný normálny počet erytrocytov 

h.      agregácia trombocytov je zvýšená 

 

310.            Medzi príčiny trombocytopénie patrí: 

a.       aplastická anémia 

b.      zväčšená slezina 

c.       akútna lymfoblastová leukémia 

d.      akútna myeloblastová leukémia 

e.       mnohopočetný myelóm 

f.       disseminovaná intravaskulárna koagulopatia 

g.      trombotická trombocytopenická purpura 

h.      hemolyticko-uremický syndróm 

 

311.            Hemofília: 

a.       je gonozomálne recesívne ochorenie 

b.      je gonozomálne dominantné ochorenie 

c.       je autozomálne recesívne ochorenie 

d.      hemofília A je deficit faktora X 

e.       hemofíilia A je deficit faktora VII 

f.       hemofília A je deficit faktora VIII  

g.      hemofília B je deficit faktora IX 

 


