
Znalostní test 5/2008 
 

Kombinační léčba arteriální hypertenze 
 

1.  Kombinace beta blokátorů a thiazidových diuretik je 
a. zakázaná 
b. méně vhodná 
c. obecně kombinací první volby 

 
2. Mezi doporučované kombinace nepatří:  

a. blokátory kalciových kanálů + thiazidová diuretika 
b. ACEI + AT-1 blokátory 
c. ACE inhibitory + blokátory kalciových kanálů 

 

Současný pohled na postavení paroxetinu mezi 
antidepresivy 
 

3. Paroxetin na rozdíl od ostatních SSRI 
a. nepostihuje sexuální funkce 
b. je registrován pro léčbu všech neurotických a úzkostných poruch 
c. podává se v jedné denní dávce 

4. Paroxetin je nevhodné podávat u 
a. pacientů s Parkinsonovou chorobou 
b. pacientů s organickým psychosyndromem 
c. pacientů s obsedantně kompulzivní poruchou 

 

Terapie hypertenze postmenopauzálních žen 
 

5. Pojem sůl – senzitivita znamená 
a. sůl-senzitivní osoby reagují při zvýšeném přísunu soli poklesem renál. 

krevního průtoku beze změny v glomerulární filtraci 
b. sůl-senzitivní osoby reagují při zvýšeném přísunu soli zvýšením renál. 

krevního průtoku a zvýšením glomerulární filtrace 
c. sůl-senzitivní osoby nereagují dobře na léčbu ACEI 

6. Význam sůl – senzitivity spočívá v: 
a. sůl senzitivní hypertonici mají 3x vyšší riziko incidence 

kardiovaskulárního onemocnění než sůl – rezistentní hypertonici 
b. u sůl – senzitivních normotoniků se do 10 let s vysokou pravděpodobností 

rozvine hypertenze 
c. u postmenopauzálních žen není rozdíl v riziku mezi sůl-senzitivními a sůl-

rezistentními osobami 
7. Thiazidová diuretika 

a. mají negativní vliv na kalciový metabolismus 
b. mají pozitivní vliv na kalciový metabolismus 
c. nemají žádný vliv na kalciový metabolismus 



 
8. Kombinace ACEI s thiazidovými diuretiky 

a. zejména u starších žen vede k nejefektivnější kontrole TK 
b. redukuje prevalenci hypokalémie vyvolané diuretiky 
c. není vhodná u starších žen vzhledem k negat. vlivu na kalciový metabolismus 

a tím zvýšenou prevalenci osteoporotických fraktur 
9. Hypokalémie vyvolaná thiazidovými diuretiky je spojená s 

a. vyššími hladinami glykémie 
b. negativním ovlivněním kalciového metabolismu 
c. periferní vazodilatací 

 

Centrální myorelaxancia ve světle „evidence based 
medicine“ 
 

10. Nejméně nežádoucích účinků má následující z centrálních myorelaxancií 
a. carisoprodol (Scutamil C) 
b. telmisartan (Mydocalm) 
c. tetrazepm (Myolastan) 

 
 
 


