
Znalostní test únor 08 

Doporučení pro léčbu 
revmatoidní artritidy 

1. K podezření na revmatickou artritidu vede přítomnost 

a. > 3 oteklé klouby 

b. postižení MCP a MTP  kloubů 

c. přítomnost alespoň 3 příznaků:   > 3 oteklé klouby, postižení MCP a MTP kloubů a 

ranní ztuhlost > 30 min 

2. Před odesláním pacienta s klinickým podezřením na RA k revmatologovi je nutno vždy 

provést 

a. krevní obraz, reaktanty akutní fáze, stanovení revmatoidních faktorů a rtg rukou 

b. screening na latentní tbc 

c. pacienta lze poslat při klinickém podezření i bez laboratoře, pokud by provedení 

iniciálních vyšetření  zpomalovalo odeslání pacienta 

3. Tzv. „squeeze“ test je 

a. test příčného stisku, který je citlivým  indikátorem postižení MCP a MTP 

kloubů 

b. test zmáčknutí malého míčku ve dlani, které vyvolá bolest v MCP kloubech 

c. test manuálního ždímání mokrého ručníku, které vyvolá bolest v MCP kloubech 

4. Kritériem rentgenových změn pro diagnózu RA dle ACR je 

a. změny typické pro RA na zadopředním snímku ruky a zápěstí (eroze nebo 

dekalcinace v postiž. kloubech nebo blízko nich)¨ 

b. změny typické pro RA na kterémkoliv kloubu – malém nebo velkém 

c. změny typické pro RA minimálně na třech z kloubních skupin (PIP, MCP,RC, loket, 

koleno, kotník, MTP)  

5. Mezi chorobu modifikující léky RA – tzv. DMARD se řadí: 

a. antimalarika, metotrexát, sulfasalzin, leflunomid 

b. soli zlata, azathioprin, cyklosporin, cykofosfamid 

c. nesteroidní antirevmatika 



6. Podle doporučení EMEA jsou koxiby u nemocných po infraktu myokardu 

a. kontraindikovány 

b. povoleny 

c. povoleny pouze u poinfarktových stavů starších 5 let 

Ischemická choroba dolních 
končetin 

 

7. Funkční potní žlázky u ICHDK 

a. nemají diagnostický význam 

b. vylučují těžší formu ischémie 

c. zvýšené pocení nohou je známkou akutní ischémie 

 

8. Klidové ischemické bolesti u ICHDK jsou lokalizovány 

a. vždy akrálně – v prstech nohy, patě nebo v nártu 

b. do oblasti bérce, kolene nebo i stehna, nikdy ne akrálně 

c. jsou lokalizovány kdekoliv v dolní končetině 

 

9. Úlevovou polohou nočních ischemických bolestí DK je 

a. svěšení dolních končetin 

b. chození 

c. zvednutí dolních končetin 

 

10.  Statiny v léčbě ICHDK jsou 

a. indikovány pouze u čisté hypercholesterolémie při hodnotách celkového cholesterolu 

> 6 mmol/l 

b. indikovány vždy, pokud je hladina celkového cholesterolu > 5mmol/l 

c. jsou základní součástí medikace  bez ohledu na vstupní hodnoty cholesterolu 

 

 


