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1. Prejavy nedostatku železa zahŕňajú:
a) bolesti hlavy a žalúdka
b) zhoršenú imunitu a vznik anémie
c) zhoršenie zraku
d) zvýšenú aktivitu CNS
2. V rámci absorpcie železa:
a) nedochádza k nijakým liekovým ani neliekovým interakciám
b) sa nerieši forma užívaného železa
c) vždy treba zvážiť príjem proteínov, ktoré absorpciu železa
zvyšujú
d) ióny železa sa vstrebávajú prevažne v duodene

8. Nízke hladiny vitamínu C sa objavujú u pacientov s:
a) hypervitaminózou
b) onkologickým ochorením
c) koncentrácie vitamínu C sa pri žiadnych chorobách
nestanovujú
d) zápchou
9. Koncentrácie vitamínu C:
a) nemajú vplyv na mozgové tkanivo
b) nemajú vplyv na tvorbu neurotransmiterov
c) môžu ovplyvňovať prejavy stresu a depresie
d) sú kľúčové pri hodnotení kognitívnych schopností jedinca

3.Vyšší príjem treba zabezpečiť:
a) tehotným
b) pacientom trpiacim kyslosťou žalúdku
c) pacientom s migrénami
d) novorodencom

10. 1–3 gramy vitamínu C denne znižujú bolesť u pacientov s:
a) reumatoidnou artritídou
b) osteoartrózou
c) osteoartrózou kolena
d) Pagetovou chorobou

4. Užívanie železa:
a) sa odporúča s jedlom
b) sa odporúča s vitamínom C
c) sa odporúča pri nechutenstve
d) sa odporúča pri zápche

11. Zvoľte správne tvrdenie o glutatióne:
a) znižuje toxicitu platinových cytostatík
b) znižuje toxicitu cisplatiny, toxicitu ostatných cytostatík
zvyšuje
c) zvyšuje toxicitu cisplatiny, toxicitu ostatných cytostatík znižuje
d) toxicitu cytostatík neovplyvňuje

5. Mikroenkapsulácia železa:
a) môže zvýšiť incidenciu nežiaducich účinkov
b) znižuje trvanlivosť prípravku
c) umožňuje okamžité uvoľnenie do prostredia
d) zamedzí kontaktu látky so sliznicou
6. Oxidačný stres sa prejavuje:
a) dysfunkciou endotelu, čo prispieva ku vzniku aterosklerózy
b) protizápalovým pôsobením
c) vôbec sa klinicky neprejavuje
d) možným vznikom degeneratívnych chorôb
7. Vitamín C:
a) stimuluje imunitný systém pri jeho nadmernej aktivite
b) tlmí vstrebanie železa
c) je potrebný pri syntéze kolagénu
d) inhibuje aktivitu NK buniek

12. Aktívnu formu glutatiónu predstavuje:
a) oxidovaná forma označovaná ako GSH
b) redukovaná forma označovaná ako GSH
c) oxidovaná forma označovaná ako GSSG
d) redukovaná forma označovaná ako GSSG
13. Glutatión obsahuje aminokyseliny:
a) k. glutámová, metionín, valín
b) k. glutámová, cysteín, leucín
c) k. glutámová, metionín, glycín
d) k. glutámová, cysteín, glycín
14. Pre glutatión neplatí:
a) pôsobí hepatoprotektívne
b) pôsobí antioxidačne
c) jeho množstvo vzrastá úmerne sa zvyšujúcemu veku
d) účinný je v redukovanej forme

d) všetky možnosti sú správne
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