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1. Homeostáza:
a) zabezpečuje ju nervový a hormonálny systém
b) všetky odpovede sú správne
c) udržuje prostredie živého organizmu v určitých medziach
d) zabezpečuje normálne fungovanie organizmu

8. Interakčný potenciál:
a) je nevýznamný pri desloratadíne
b) je minimálny pri antihistaminikách prvej generácie
c) je maximálny pri antihistaminikách druhej generácie
d) je obrovský pri desloratadíne

2. Znížený príjem vitamínu C:
a) má až polovica obyvateľov Európskej únie
b) býva neriešiteľným problémom
c) môže byť ovplyvnený vonkajšími podmienkami
d) súvisí s ekonomickým statusom

9. H2 receptory:
a) neexistujú
b) sú prítomné prevažne v žalúdku
c) sú prítomné prevažne v CNS
d) nie sú prítomné v ľudskom organizme

3. Koncentrácia vitamínu C:
a) je rovnaká vo všetkých tkanivách
b) býva nízka u pacientov s chronickými chorobami
c) nie je ovplyvnená chorobami
d) býva zvýšená u chronicky chorých

10. Antihistaminiká druhej generácie:
a) sú staršie lieky
b) sú lepšie tolerované oproti prvej generácii
c) majú kratšie trvanie účinku
d) všetky odpovede sú správne

4. Vitamín C:
a) nemá úlohu v prirodzenej ani získanej imunite
b) zvyšuje koncentrácie histamínu u alergikov
c) dokáže znížiť produkciu prozápalových cytokínov
d) všetky odpovede sú nesprávne

11. Vyššia koncentrácia histamínu sa objavuje pri:
a) osteoporóze
b) pádoch
c) GIT chorobách
d) všetky odpovede sú správne

5. Vstrebávanie vitamínu C:
a) nemožno ovplyvniť
b) možno zefektívniť použitím lipozomálnej formy
c) možno zlepšiť cieleným predávkovaním
d) všetky odpovede sú nesprávne

12. Antihistaminiká prvej generácie:
a) neprechádzajú hematoencefalickou bariérou
b) majú krátke trvanie účinku
c) nepôsobia na acetylcholínové receptory
d) pôsobia na opioidné receptory

6. Plazmatické koncentrácie vitamínu C:
a) s oxidačným stresom narastajú
b) nemožno stanoviť
c) bývajú nízke u pacientov s chronickými chorobami
d) bývajú vysoké u pacientov s chronickými chorobami

13. Antihistaminiká:
a) sú všetky rovnaké
b) majú rôzne liekové formy
c) nie sú bezpečné ani účinné
d) sú dostupné iba v tabletách

7. Antihistaminiká druhej generácie:
a) sú vhodnejšími liekmi než antihistaminiká prvej generácie
b) sú lieky prvej voľby
c) všetky odpovede sú správne
d) sú účinnejšie a bezpečnejšie než antihistaminiká
prvej generácie

14. Podkladom vzniku chronickej venóznej
nedostatočnosti je:
a) vzostup tlaku
b) zníženie tlaku
c) tlak nemá vplyv
d) traumatizácia tkanív

d) všetky možnosti sú správne
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