Hereditárny angioedém
Kreditovaný
ako príčina
autodidaktický
bolestí brucha
test

Kreditovaný autodidaktický test
Vážení čtenáři, rádi bychom vás informovali, že ve spolupráci s Českou
gastroenterologickou společností a Českou lékařskou komorou jsme připravili
autodidaktický test, za který můžete získat 2 kredity do celoživotního vzdělávání
lékařů. Test je dostupný na webových stránkách časopisu www.csgh.info.

Kreditovaný autodidaktický test:
gastrointestinální onkologie
1. Jaká je minimální doporučená
hodnota detekce adenomových polypů
(ADR) v rámci screeningových center:
a) 20 %
b) 25 %
c) 30 %
d) 15 %
2. Která z uvedených diagnostických
vyšetření je spojena s vyšší detekcí
adenomových polypů (ADR):
a) screeningová koloskopie
b) TOKS-pozitivní koloskopie
c) CT kolografie
d) sigmoideoskopie
3. Který typ antikoagulace je
považován za bezpečný v případě
endoskopického odstranění
diminutivního polypu:
a) dabigatran
b) rivaroxaban
c) warfarin
d) apixaban
4. Co je považováno za absolutní
kontraindikaci chirurgické resekce
jaterních metastáz kolorektálního
karcinomu:
a) extrahepatální metastázy
b) stenozující primární tumor

c) dlouhotrvající terapeutická odpověď na
systémovou léčbu
d) nedostatečný zbytkový objem jaterní
tkáně
5. Který symptom je pozorován nejčastěji
při akutní nekróze jícnu (tzv. černého
jícnu):
a) hematemeza
b) bolest břicha
c) meléna
d) dysfagie
6. U 96 pacientov po transplantácii
pečene, ktoré rizikové faktory (okrem
CKD) zistené jeden rok po transplantácii
signifikantne predpovedali CKD
(chronickú chorobu obličiek) po 5 rokoch
sledovania:
a) hypertenzia, BMI
b) HDL, glykémia, HOMA
c) steatóza pečene
d) fibróza pečene
7. U 96 pacientov po transplantácii
pečene, ktoré rizikové faktory zistené
jeden rok po transplantácii signifikantne
predpovedali úmrtie na konci sledovania
s mediánom 64,9 mesiacov:
a) diabetes, hypertenzia, HDL cholesterol
b) steatóza pečene

c) ALT, ALP, everolimus v liečbe
d) NAS skóre, tacrolimus v liečbe
8. Aký charakter endosonografického
obrazu mali zobrazené pankreatické
neuroendokrinné nádory v súbore
25 pacientov:
a) 50 % hypoechogénne, 50 % hyperechogénne
b) 100 % hypoechogénne
c) 100 % hyperechogénne
d) 68 % hypoechogénne, 12 % hyperechogénne
9. Ktorý test sa v súčasnosti považuje
za zlatý štandard pre diagnostiku
malabsorpcie žlčových kyselín:
a) 75
 Selenium HomoCholic Acid Taurine Test
(SeHCAT)
b) vyšetrenie sérovej koncentrácie FGF19
c) vyšetrenie stolice na odpad žlčových
kyselín/24 hod
d) vyšetrenie sérovej koncentrácie žlčových
kyselín
10. Pri podozrení na diagnózu
autoimunitnej pankreatitídy, medzi jej
hlavné diagnostické kritériá patrí:
a) zvýšená sérová koncentrácia IgG4
b) prítomnosť diabetes mellitus
c) p
 rítomnosť iných autoimunitných
chorôb
d) vylúčenie malígneho nádoru pankreasu
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