
Znalostní test 1 - 2007 
 
Fluorochinolony– kriticky ohrožená skupina antibiotik 
 

1. Fluorochinolony mají výborné farmakokinetické vlastnosti, vynikající 
biologickou dostupnost a přijatelnou cenu. Jsou však u určitých skupin 
kontraindikovány: 

a. u dětí a dorostenců do 18 let 
b. u dětí do 3 let věku 
c. v těhotenství a v laktaci 

 
2. Fluorochinolony druhé generace se distribuují systémově, což zvyšuje 

jejich terapeutické využití. Toto platí pro všechny s výjimkou jediného: 
a. ciprofloxacinu 
b. ofloxacinu 
c. norfloxacinu 

 
 

3. Podle akčního plánu Národního programu antibiotické politiky je správné 
následující tvrzení 

a. Fluorochinolony v současnosti nelze bezpečně používat pro 
empirickou léčbu infekcí 

b. Fluorochinolony jsou indikovány jako lék první volby u empirické 
léčby uroinfekce 

c. Fluorochinolony jsou kontraindikovány pro empirickou léčbu 
uroinfekce 

 
 

4. Dlouhodobá preventivní aplikace norfloxacinu v nízkých dávkách u 
uroinfekcí je  

a. zcela nevhodná, neboť představuje extrémní riziko vzniku  
rezistence 

b. je doporučená, neboť je efektivnější než nitrofurantoin nebo 
kotrimoxazol 

c. je velmi vodná, ovšem s podmínkou zjištěné citlivosti původce in vitro 
 

5. U pacientů s akutně exacerbovanou chronickou bronchitidou, kde se 
etiologicky uplatňuje Pseudomonas aeruginosa   

a. může být řešením podání ciprofolxacinu 
b. je vhodné podání jakéhokoliv fluorochinolonu druhé generace 
c. podání ciprofloxacinu je kontraindikované 

 
Diagnostika a léčba parenchymových nádorů ledviny dospělého věku 
 

6. Metastázy karcinomu ledviny můžeme nejčastěji pozorovat v 
a. plicích, lymfatických uzlinách a skeletu 
b. v CNS  
c. v játrech 

 
 



Neuroinfekce v ambulantní péči 
 

7. Meningeální syndrom může být kromě hnisavého zánětu mening způsoben  
a. subarachnoidálním krvácením 
b. karcinózou mening 
c. zánětem mening  jakékoliv etiologie 
 

8. Mezi nejčastější původce purulentní neuroinfekce nepatří 
a. Neisseria meningitidis 
b. Streptococcus pneumoniae 
c. Staphylococcus aureus 

 
9. O cerebritidě mluvíme v případě, že 

a. je postižena pouze mozková tkáň  bez mening 
b. při zasažení jen určitého okrsku CNS zánětem 
c. když je průběh neuroinfekce komplikován epileptickými paroxysmy 

Rosacea 
 

10. Rosacea je onemocnění, na jehož vzniku se podílí více příčin, mezi které 
průkazně patří 

a. bakteriální agens Streptococcus epidermidis 
b. saprofytický roztoč Demodex follicularum 
c. zvýšená cévní reaktivita z různých vnějších  i vnitřních příčin 

 


