STALNO PODIPLOMSKO IZOBRAŽEVANJE

Uporaba genetike pri klinični oceni kardiomiopatije
1. Način dedovanja, pri katerem se
bolezen v naslednjih generacijah
pojavlja vedno bolj zgodaj,
imenujemo:
a. Mitohondrijsko dedovanje
b. Anticipacija
c. Različna heteroplazmija
d. Na kromosom X vezan način
dedovanja

2. Pri bolniku z dilatativno
kardiomiopatijo moramo
v družinski anamnezi
za vsaj tri generacije dobiti
podatke o:
a. Klinični manifestaciji
b. Kardiomiopatiji
c. Nenadni srčni smrti
d. Vsem naštetem

3. V raziskavi pri fantih z Duchennovo
mišično distrofijo in normalnim

ultrazvočnim izvidom srca so
ugotovili, da dodatek perindoprila
inhibitorju angiotenzin konvertaze
zmanjša incidenco:
a. Kongestivne srčne odpovedi
b. Kardiomiopatije
c. Bolezni koronarnih žil
d. Vsega naštetega

4. Najpogostejši vzrok nenadne
srčne smrti pri najstnikih
in mladih odraslih je:
a. Srčna sarkomera
b. Hipertrofična kardiomiopatija
c. Dilatativna kardiomiopatija
d. Anomalija leve glavne koronarne
arterije

5. Fabryjevo bolezen, genetsko
bolezen, za katero so značilni
hipertrofija levega prekata,
angiokeratomi, pomotnenje

roženice in ledvična odpoved,
je pomembno prepoznati
čimprej, ker encimsko zdravljenje
z galaktozidazo lahko povzroči:
a. Odlaganje amiloida v srčnem tkivu
b. Izginotje depozitov globotriacilceramida
v ledvicah
c. Diskriminacijo pri zaposlovanju
in sklepanju življenjskih
zavarovanj na podlagi
genetskega testiranja
d. Določitev celotnega genoma
(Prevod: Asist. Metka Moharić, dr. med.)

Pri vsakem vprašanju je potrebno
označiti samo en odgovor, ki najbolj
ustreza pravilni rešitvi. Lahko
je pravilnih več odgovorov, vendar
samo eden odgovarja celoviti trditvi
ali trditvam, ki je ali so navedene
v članku. Trije pravilni odgovori
so potrebni za uspešen preskus
razumevanja članka.

Pri vsakem vprašanju je pravilen le en odgovor.
Ime in priimek:

Uporaba genetike pri klinični
oceni kardiomiopatije

Naslov (kot je registriran pri Zdravniški zbornici):
1
2
3
Podpis:
4
Odgovore pošljite na naslov: JAMA–SI (SPI), p.p. 3256, 1001 Ljubljana.
Za pravilne odgovore se odobri praviloma 0,5 kreditne točke.
Odgovore sprejema uredništvo do izida naslednje številke revije.
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