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Hypertenzní krize, diagnostika  a léčba v praxi 
 
1. Emergentní situace u hypertenzní krize znamená: 

a) stav náhlého zvýšení TK s poškozením cílových orgánů a je indikací k 
okamžitému převezení pacienta na jednotku intenzivní péče 

b) stav vysoké hypertenze bez poškození cílových orgánů, lze zvládnout ambulantně 
nebo při hospitalizaci na standardním lůžku 

c) akutní stav s náhlým zvýšením krevního tlaku bez rozlišení, zda-li je přítomno 
orgánové poškození nebo ne 

 
 
Vliv obstrukční spánkové apnoe na kardiovaskulární aparát 
 
2. OSA – obstrukční spánkové apnoe znamená: 

a) zhoršení nočního dýchání s apnoickými pauzami v důsledku  hypoxie u pacientů 
s CHOPN 

b) opakované epizody apnoe nebo hypopnoe způsobené obstrukcí na úrovní 
orofaryngu 

c) noční apnoické pauzy u osob po CMP 
 
 
Hyperurikemie a metabolický syndrom 
 
3. Farmakologická léčba u asymptomatické hyperurikémie  

a) je vždy indikována 
b) je sporná 
c) není indikována 

 
4. Hydrochlorothiazid urikémii 

a) snižuje 
b) nemění 
c) zvyšuje 

 
5. ACEI inhibitory urikémii 

a) snižují 
b) nemění 
c) zvyšuji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revaskularizace tepen při ischemické  chorobě dolních končetin 
 
6. Při rozhodování o dalším vyšetřování a intervenci je uznávána hranice klaudikační 
    vzdálenosti 

a) 20 m 
b) 50 m 
c) 100 m 

 
7. Atrofie hýžďových svalů  

a. může  být příznakem tzv. Lerichova syndromu při uzavření subrenálního úseku 
aorty 

b. je hlavním diagnostickým příznakem koarktace aorty 
c. nemá nic společného s aterosklerotickými uzávěry tepen 

 
8. Syndrom diabetické nohy postihuje asi 

a. 5% diabetiků 
b. 10% diabetiků 
c. 15% diabetiků 

 
9. Myalgie po statinech znamenají indikaci k přerušení léčby statiny. Po jejich vymizení 
    postupujeme následovně 

a. nasadíme preparát jiné skupiny, další léčba statiny je kontraindikována 
b. lze opatrně nasadit malou dávku jiného statinu, až 40% pacientů se statiny 

indukovanou myalgií může pokračovat v léčbě jiným preparátem ze skupiny 
statinů 

c.  lze se opatrně vrátit ke stejnému preparátu a postupně titrovat dávku do maximání 
snášenlivosti, až 80% pacientů bude nakonec schopno tolerovat původně nasazenou 
dávku 

 
 

probiotika a prebiotika 
 
10. Jako probiotika neužívají 

a. Escherichia coli 
b. Bifidobakterie 
c. Streptococcus agalactiae 


