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Test 3 

Zubné lekárstvo (LS 2019/2020) 

27.    Stres je nazývaný: 

a.       patologickou remodeláciou 

b.      maladaptáciou organizmu 

c.       stresorom 

d.      reakciou útoku alebo vyjednávania 

e.       reakciou agresivity 

f.       reakciou útoku alebo úteku 

 

28.    Stres môže organizmus poškodzovať, keď: 

a.       sa vyskytne u nepripraveného organizmu 

b.      sa vyskytne v divadle, alebo v kine 

c.       sa vyskytne počas skúšky 

d.      keď má negatívny emočný náboj 

e.       keď sa vyskytuje pri sexe 

f.       keď je stresová reakcia mimoriadnej intenzity alebo dĺžky trvania 

 

29.    Redistibúcia cirkulácie pri strese znamená, že: 

a.       cirkulácia je opakovane distribuovaná 

b.      distribúcia je opakovane recirkulovaná 

c.       srdce nevyvrhuje krv dopredu ale dozadu 

d.      krv sa vracia cez insuficientné chlopne do ľavej komory 

e.       krv, ktorá tečie do nôh, ostáva v nich stagnovať pre gravitáciu 

f.       mozog, srdce a kostrové svaly sú preferenčne zásobené krvou 

 

30.    Stresor je: 

a.       stav, keď organizmus prijme alebo vydá príliš veľa energie 

b.      prestavba cirkulácie preferenčne do kostrových svalov 

c.       mobilizácia energetických rezerv 

d.      aktivácia hormonálnych systémov 

e.       impulz, ktorý vyvolá stresovú reakciu 

f.       reakcia útoku alebo úteku 

 

31.    Šok je stav, ktorý je charakterizovaný: 

a.       hypertenziou a mobilizáciou hormónov 

b.      hypotenziou a bezvedomím 

c.       výčitkami svedomia až bezvedomím 

d.      kolapsom 

e.       hypotenziou s  poruchou mikrocirkulácie  

f.       stav s 85-90% letalitou 

 

32.    Pri kardiogénnom šoku je plniaci tlak ľavej komory: 

a.       znížený 

b.      extrémne znížený, takže na perifériu tečie minimálne množstvo krvi 

c.       takmer rovnaký 

d.      zvýšený  

e.       plniacom tlaku ľavej komore pri šoku nehovoríme 

f.       menší ako plniaci tlak pravej komory 
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33.    Pri septickom šoku je minútový objem spočiatku: 

a.       znížený 

b.      normálny alebo zvýšený 

c.       extrémne znížený 

d.      znížený následkom endotoxínov 

e.       nedefinovateľný 

f.       zrýchlený 

 

42.    Pri fibrilácii predsiení  hrozí vznik embólie do periférie, pretože: 

a.       pacient je dehydratovaný, lebo nepije 

b.      tvoria sa tromby v dolných končatinách 

c.       tvoria sa tromby v arteria pulmonalis 

d.      tvoria sa tromby v ušku ľavej predsiene 

e.       tvoria sa tromby v strednom ušku 

f.       fibrilácia sa spája s mitrálnou stenózou 

 

43.    Najčastejšou príčinou fibrilácie predsiení je: 

a.       hypertenzia, hypertrofia ľavej komory a zlyhanie srdca 

b.      hypertyreóza a mitrálna insuficiencia 

c.       mitrálna stenóza a Cushingov syndróm 

d.      Addisonova choroba 

e.       infarkt myokardu a náhla smrť 

f.       emočný stres 

 

44.    Komorová tachykardia je vyvolaná mechanizmom: 

a.       dlhého QT-intervalu 

b.      AV blokádou III. stupňa 

c.       sick sinus syndrómu 

d.      dlhého PQ-intervalu 

e.       re-entry, patologickej automacie alebo triggering mechanizmom 

f.       iónového dysbalansu, hlavne hypokaliémiou 

 

45.    AV blokáda III.stupňa sa klinicky manifestuje: 

a.       ako sick sinus syndróm 

b.      tachykardiou 

c.       stenokardiami 

d.      bradykardiou a bezvedomím 

e.       fibriláciou predsiení 

f.       dlhým PQ-intervalom 

 

52.    Hypertrofia srdca ako odpoveď na hemodynamické preťaženie je: 

a.       adaptačný mechanizmus 

b.      kompenzačný mechanizmus znižujúci riziko dysrytmií 

c.       kompenzačný mechanizmus znižujúci riziko cievnej mozgovej príhody 

d.      adaptačný mechanizmus chrániaci myokard pred ruptúrou 

e.       rizikový faktor infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody 

f.       kompenzačný mechanizmus a rizikový faktor náhlej smrti, infarktu a mozgovej 

porážky 
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54.   Galopový rytmus môžeme počuť pri: 

a.       zlyhaní ľavej komory 

b.      zlyhaní ľavej a pravej komory 

c.       u mladých s dobrou elasticitou stien komôr 

d.      pri veľkom ascite a nefrotickom syndróme 

e.       pri objemovom preťažení srdca 

f.       pri šoku alebo hypertenzii 

 

57.    Patogenéza rozvinutého šokového stavu zahŕňa nasledovné: 

a.       neurohormonálnu aktiváciu a poruchy koagulácie 

b.      hypotenziu a bezvedomie 

c.       hypotenziu a poruchu mikrocirkulácie 

d.      hypoperfúziou orgánov a následnou intravaskulárnou koaguláciou 

e.       hypoperfúziu a ischémiu periférnych orgánov 

f.       hypotenziu, bezvedomie, kŕče a kómu 

 

58.    Na vzniku septického šoku sa podieľa: 

a.       alterácia cievneho tonusu toxínmi baktérii 

b.      zvýšená cievna permeabilita a straty tekutín do interstícia 

c.       otvorenie periférnych arterio-venóznych skratov 

d.      zlyhanie srdca následkom hyperdynamickej cirkulácie 

e.       edémy orgánov v dôsledku preťaženia pravého srdca 

f.       infekcia vazoregulačných mozgových centier 

 

61.    Stres je stav organizmu: 

a.       s hypoperfúziou orgánov a následnou neurohormonálnou aktiváciou 

b.      s mobilizáciou metabolických a cirkulačných rezerv 

c.       s prestavbou cirkulácie za účelom vykonania svalovej práce 

d.      s metabolickou prestavbou za účelom zvýšenia produkcie ATP vo všetkých 

orgánoch 

e.       ktorý vzniká ako odpoveď na stresor 

f.       keď sa zvyšuje riziko fatálnych dysrytmií následkom aktivácie glukokortikoidov 

 

62.    Medzi 4 hlavné faktory formálnej patogenézy hypertenzie patria: 

a.       objem krvi v artériách, kontraktilita myokardu, tuhosť art. kružníka 

b.      srdcový výdaj, celkový cievny odpor, tuhosť art. pružníka 

c.       tuhosť arteriálneho pružníka, objem krvi v artériach, celkový cievny odpor 

d.      celkový objem krvi, tuhosť arteriálneho pružníka, srdcový výdaj 

e.       preload, afterload, kontraktilita myokardu a frekcencia 

f.       srdcový výdaj, objem krvi v artériách, celkový cievny odpor 

 

63.    V súvislosti s fibriláciou predsiení hrozí: 

a.       vznik pľúcnej a artériovej hypertenzie 

b.      embólia do arteriálneho a venózneho systému 

c.       vznik trombu v ušku v ľavej predsieni s následnou pľúcnou embóliou 

d.      embólia do mozgových artérií 

e.       vznik hemodynamicky závažnej tachyarytmie 

f.       vznik flateru predsiení 
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65.    Medzi hlavné klinické známky šoku patria: 

a.       nitkovitý pulz a bezvedomie 

b.      hypotenzia a tachykardia 

c.       hypotenzia, bledosť a studený pot 

d.      studený pot, tachykardia, nitkovitý pulz, hypotenzia až kolaps 

e.       tachykardia, nitkovitý pulz, anxiozita a vracanie 

f.       hypotenzia alebo u hypertonikov niekedy normotenzia 

 

67.    Pri Laplaceovom zákone platí, že: 

a.       tenzia v stene je priamoúmerná jej hrúbke 

b.      hrúbka steny je nepriamoúmerná tenzii v stene 

c.       tenzia v stene je nepriamoúmerná jej hrúbke 

d.      tenzia v stene je priamoúmerná vnútrokomorovému tlaku a polomeru komory 

e.       tachykardia, nitkovitý pulz, anxiozita a vracanie 

f.       priemer komory je nepriamoúmerný vnútrokomorovému tlaku 

 

75.    Význam katecholamínov v strese spočíva v: 

a.       vazokonstrikcii vo svaloch a GIT 

b.      uprednostnení perfúzie mozgom a obličkami 

c.       redistribúcií cirkulácie 

d.      stimulácií kontraktility a redistribúcia cirkulácie 

e.       aktivácií glykogén fosforylázy B a glukoneogenézy 

f.       aktivácií lipázy a zvýšenie hladiny mastných kyselín 

 

80.    Úlohou glukokortikoidov pri strese je: 

a.       stimulovať glukoneogenézu a glykogenolýzu 

b.      inhibovať lipolýzu a štiepenie mastných kyselín 

c.       utesniť membránu lyzozómov 

d.      podporovať glukoneogenézu 

e.       zabezpečiť dostatok glukózy pre mozog 

f.       zabrániť zbytočným stratám ATP 

 

88.    Bradyarytmia: 

a.       predstavuje krátke srdce 

b.      je charakterizovaná zvýšenou frekvenciou srdca 

c.       je charakterizovaná zníženou frekvenciou srdca 

d.      je charakterizovaná nesínusovým rytmom 

e.       je vždy patologická 

f.       je synonymom brachykardie 

89.    Bradykardia: 

a.       je príjemné citové a emočné rozpoloženie 

b.      je to príjemný pocit uspokojenia pri srdci 

c.       jej dosiahnutie by malo byť cielom liečby každého kradiovaskulárneho ochorenia 

d.      dochádza pri nej k zvýšenému srdcovému výdaju 

e.       môže byť kompenzovaná kontrakciou pľúcnych žil za súčasnej dilatácie pľúcnych 

artérií 

f.       môže byť kompenzovaná kontrakciou pľúcnych artérií za súčasnej dilatácie 

pľúcnych žíl 
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90.    Sínusový uzol: 

a.       tvorí vlny sínusovej frekvencie 

b.      má tvar obrátenej sínusoidy 

c.       je lokalizovaný v sinus cavernosus 

d.      predstavuje záložný pacemaker srdca 

e.       je lokalizovaný v oblasti AV spojenia 

f.       predstavuje primárny pacemaker srdca 

 

91.    Atrioventrikulárny uzol: 

a.       tvorí vlny sínusovej frekvencie 

b.      má tvar obrátenej sínusoidy 

c.       je lokalizovaný v sinus cavernosus 

d.      predstavuje záložný pacemaker srdca 

e.       je lokalizovaný v oblasti AV spojenia 

f.       predstavuje primárny pacemaker srdca 

 

92.    Tvorba vzruchov v sínusovom uzle: 

a.       prebieha na podklade skorej alebo neskorej následnej depolarizácie (tzv trigger 

mechanizmus) 

b.      prebieha na podklade vzniku prepotenciálu alebo spontánnej diastolickej 

depolarizácie 

c.       je náhodne nepravidelná 

d.      je ovplyvnená ako sympatickým, tak aj parasympatickým nervovým systémom 

e.       je priamym dôsledkom inervácie sínosového uzla vláknami n. vagus 

f.       nemá žiadny zmysel 

 

93.    Spontánna diastolická depolarizácia: 

a.       je možná vďaka priepustnosti membrány buniek sínusového uzla pre katióny 

b.      je možná vďaka priepustnosti membrány buniek sínusového uzla pre anióny 

c.       je podporená vyokovýkonnou Na
+
/K

+
-ATPázy v bunkách sínusového uzla 

d.      je podporená slabšou aktivitou Na
+
/K

+
-ATPázy v bunkách sínusového uzla 

e.       umožňuje správnu repolarizáciu pracovného myokardu 

f.       vedie k dosiahnutiu prahového potenciálu 

 

94.    Normálna srdcová frekvencia: 

a.       je nepravideľne nepredpovedateľná 

b.      je absolútne nedôležitá 

c.       je cez 120 úderov za minútu 

d.      je pod 60 úderov za minútu 

e.       umožňuje vznik a ústop finančnej krízy 

f.       spôsobuje infarkt myokardu 

 

95.    Na vzniku bradyarytmií sa môže podielať: 

a.       porucha tvorby vzruchu 

b.      porucha vedenia vzruchu 

c.       zvýšená excitabilita pracovného myokardu 

d.      reentry mechanizmus 

e.       trigger mechanizmus 

f.       posunutie objemovo-tlakovej krivky doprava 
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96.    Sick-sinus syndróm: 

a.       je charakterizovaný pretrvávajúcou tachykardiou 

b.      môže sa prejavovať striedaním bradykardií, tachykardií aj zástav sínusového uzla 

c.       typická preň je výrazná hrotnatá vlna P 

d.      typická preň je predĺžená dvojvrcholová vlna P 

e.       môže sa spájať s tromboembolickým rizikom 

f.       je najčastejšou príčinou náhlej kardiálnej smrti 

 

97.    Sick-sinus syndróm môže sprevádzať obraz: 

a.       ukladania amyloidu v uzle a okolitom tkanive 

b.      väzivová jazva v hrote srdca 

c.       výrazná strata nodálnych buniek 

d.      hypoplázia alebo atrofie sínusového uzla 

e.       idiopatické postihnutie sínusového uzla 

f.       idiotické postihnutie mozgovej kôry 

 

98.    Atrioventrikulárna blokáda 1. stupňa: 

a.       prejavuje sa postupným predlžovaním intervalu PQ 

b.      prejavuje sa konštantným predĺžením intervalu PQ 

c.       prejavuje sa absenciou niektorých QRS komplexov po predchádzajúcej vlne P 

d.      je charakterizovaná premenlivým intervalom PQ 

e.       komory a presiene tepú nezávisle od seba 

f.       frekvencia komôr je nižšia ako frekvencia predsiení 

 

99.    Atrioventrikulárna blokáda 2. stupňa Mobitz I: 

a.       prejavuje sa postupným predlžovaním intervalu PQ 

b.      prejavuje sa konštatntným predĺžením intervalu PQ 

c.       prejavuje sa absenciou niektorých QRS komplexov po predchádzajúcej vlne P 

d.      je charakterizovaná premenlivým intervalom PQ 

e.       komory a presiene tepú nezávisle od seba 

f.       frekvencia komôr je nižšia ako frekvencia predsiení 

 

100.            Atrioventrikulárna blokáda 2. stupňa Mobitz II: 

a.       prejavuje sa postupným predlžovaním intervalu PQ 

b.      prejavuje sa konštatntným predĺžením intervalu PQ 

c.       prejavuje sa absenciou niektorých QRS komplexov po predchádzajúcej vlne P 

d.      je charakterizovaná premenlivým intervalom PQ 

e.       komory a presiene tepú nezávisle od seba 

f.       frekvencia komôr je nižšia ako frekvencia predsiení 

 

101.            Atrioventrikulárna blokáda 3. stupňa: 

a.       prejavuje sa postupným predlžovaním intervalu PQ 

b.      prejavuje sa konštatntným predĺžením intervalu PQ 

c.       prejavuje sa absenciou niektorých QRS komplexov po predchádzajúcej vlne P 

d.      je charakterizovaná premenlivým intervalom PQ 

e.       komory a predsiene tepú nezávisle od seba 

f.       frekvencia komôr je nižšia ako frekvencia predsiení 

 

102.            Atrioventrikulárna disociácia pri komorovej tachykardii: 

a.       prejavuje sa postupným predlžovaním intervalu PQ 
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b.      prejavuje sa konštatntným predĺžením intervalu PQ 

c.       prejavuje sa absenciou niektorých QRS komplexov po predchádzajúcej vlne P 

d.      je charakterizovaná premenlivým intervalom PQ 

e.       komory a predsiene tepú nezávisle od seba 

f.       frekvencia komôr je nižšia ako frekvencia predsiení 

 

103.            Hypersenzitivita karotického sínusu: 

a.       prejavuje sa bradykardiami 

b.      podkladom je zvýšená kardioinhibičná odpoveď 

c.       spúšťačom môže byť masáž karotického sínusu 

d.      spúšťačom môže byť masáž chodidiel 

e.       spúšťačom môže byť pohyb hlavy 

f.       môže spôsobovať až asystóliu 

 

143.            Medzi najdôležitejšie neuroendokrinné mediátory stresovej reakcie patria: 

a.       melatonín 

b.      nervové rastové faktory 

c.       katecholamíny 

d.      glukokortikoidy 

e.       glycín 

f.       GABA 

g.      sérotonín 

h.      histamín 

144.            Ktorý z nasledujúci patofyziologických mechanizmov sprevádza neurogénny 

šok? 

a.       uvoľnenie vazodilatačných mediátorov ako napr. histamínu do cirkulácie 

b.      periférna vazodilatácia z prerušenia sympatikovej inervácie 

c.       hypotenzia 

d.      hypertenzia 

e.       bradykardia 

f.       zvýšenie sympatikovej aktivity 

166.            Hlavnými hormónmi uvoľňovanými z drene nadobličiek sú: 

a.       adrenalín 

b.      noradrenalín 

c.       glukokortikoidy 

d.      kortizol 

e.       sérotonín 

f.       mineralokortikoidy 

g.      pohlavné hormóny 

h.      histamín 

167.            Hlavnými hormónmi uvoľňovanými z kôry nadobličiek sú: 

a.       adrenalín 

b.      noradrenalín 

c.       glukokortikoidy 

d.      kortizol 

e.       sérotonín 

f.       mineralokortikoidy 
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g.      pohlavné hormóny 

h.      histamín 

 

 


