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Současný pohled na hormonální léčbu (HT) a tibolon v péči 
o postmenopauzální ženu 
 

1. Podle metaanalýzy Edwina E. Salpetera hraje podstatnou roli pro nasazení hormonální 

terapie (HT) věk. Jaká závislost byla zjištěna? 

a. S rostoucím věkem (> 60 let) zahájení léčby začínají převažovat rizika nad 
pozitivními hormonální účinky  

b. Výhody HT výrazně převažují nad riziky, pokud je terapie zahájena u mladších 
žen (< 60 roků). 

c. U mladších žen (< 60 roků).převažují rizika nad pozitivy HT a proto je lépe zahajovat 

léčbu až po 60. roce věku. 
 

2. Alternativní léčba potravními doplňky – fytoestrogeny 

a. Je všeobecně doporučována gynekology jako plnohodnotná náhrada při 

nesnášenlivosti syntentických estrogenních přípravků 

b. Je sice v předepsané dávce relativně bezpečná, ale má nízkou účinnost téměř 
srovnatelnou  s placebem  

c. Při uvedení fytoestrogenu na trh musí výrobce dokázat pouze to, že výrobek 
neobsahuje těžké kovy a bakterie, účinnost prokázat nemusí 

 
3. Tibolon je alternativní léčbou postmenopauzálního syndromu. 

a. Tibolon  je  zástupce nové skupiny  estrogenů, který má příznivé hormonální účinky již 

ve velmi nízkých dávkách a proto má minimální nežádoucí účinky. Je bezpečný i u 

žen s anamnézou karcinomu prsu. 

b. Tibolon je nehormonální látka, která působí jako účinná prevence osteoporózy 
podobným způsobem jako estrogen,  Neovlivňuje však endometrium a prsní 
tkáň a proto se jeví jako téměř ideální produkt pro prevenci osteoporózy u 
postmenopauzálních žen.  

 
c. Podle studie LIBERATE  však  tibolon není bezpečnou variantou léčby akutního 

klimakterického syndromu pro ženy s anamnézou karcinomu prsu.  
 



Sledování léčby hypertenze kombinovaným preparátem Accuzide 
 

4. Která strategie léčby hypertenze se jeví jako nejefektivnější? 

a. strategie Switch (záměny) - pokud se střední dávka jedné skupiny neosvědčí, je 

zaměněna za jinou  

b. strategie Low dose combination (kombinace malých dávek) – kombinace léků 
různých tříd poskytuje aditivní antihypertenzivní účinek. 

c. Tzv. „strategie Increase (zvyšování) - založena na výběru vhodného léku, který je po 

nasazení titrován do maximální dávky. 

. 
5. Nejméně 50% nemocných na monoterapii potřebuje k dosažení cílových hodnot tlaku 

krevního maximální dávku léku. Obecný odhad je, že u většiny antihypertenziv je 50% dávka 

léku odpovědná za  

a. 80% celkového účinku léku  
b. 50% celkového účinku léku  

c. 30% celkového účinku léku  

 
6. Co mohou pro léčbu znamenat fixní kombinace léků? 

a. lepší kompliance pacienta (snížení počtu tablet užívaných nemocnými, 
jednodenní dávkování) 

b. obsah nižších dávek jednotlivých antihypertenziv  při zachování stejné 
účinnosti oproti oddělenému podávání účinných látek  

c. snadná titrace léků, bezproblémové posouzení účinnosti jednotlivých preparát a 

jednodušší hodnocení nežádoucích účinků. 

 
Výskyt metabolického syndromu v české populaci ve studii Atlet 
 

7. Česká definice metabolického syndromu (MS) musí splňovat alespoň 3 z 5 kritérií. Hodnotí se: 

a. obvod pasu, triglyceridy, HDL cholesterol, TK, glykémie  
b. BMI (body mass index), celkový cholesterol, glykémie, TK, urikémie  

c. BMI, hladina triglyceridů, celkový cholesterol, TK, glykovaný Hb 

   

8. Ve studii ATLET byla u českých pacientů s MS zjištěna tato nejčastěji splňovaná 

trojkombinace: 

a. TAG + TK + Glykémie  
b. TAG + TK + Obezita  

c. Obezita + TK + Glykémie 

 



9. Genetickou predispozici  MS lze zjistit z rodinné anamnézy; potomek nese vysoké riziko 

rozvoje MS pokud 

. 
a. někdo z rodičů prodělal v časném věku (tj. otec do 55 let a matka do 65 let) 

kardiovaskulární příhodu (srdeční infarkt nebo cévní mozkovou příhodu nebo 
jiné projevy aterosklerózy) 

b. alespoň jeden z rodičů je hypertonik nebo diabetik 2. typu  
c. alespoň jeden z rodičů má BMI >30  
 

 
 
Jak vyhrát světovou konferenci WONCA! 
 

10.   Pořádání světové konference praktických lékařů WONCA v r. 2013   získalo město: 

a. Singapore 

b. New York 

c. Praha 
 


