STALNO PODIPLOMSKO IZOBRAŽEVANJE

31-letna ženska s transformiranim gliomom nizke stopnje malignosti
1. Test Wada je injekcija
natrijevega amobarbitala
v karotidno žilo, ki:

3. Prvi simptom pri večini odraslih
z gliomom nizke stopnje
malignosti je:

a. Oceni funkcijo govora in spomina
b. Se opravi v splošni anesteziji
c. Je manj invazivna kot
postopek slikanja z magnetno
resonanco
d. Se lahko izvede le pri bolnikih,
ki so desničarji

a. Prvi napad krčev
b. Žariščni nevrološki izpad, ponavadi
zaradi motnje v zatilnem režnju
c. Hud glavobol s slabostjo
d. Vročina in izguba telesne mase

2. Pri vseh možganskih
tumorjih je slabša prognoza
povezana z:
a. Naraščajočo starostjo
b. Patološko diagnozo oligodendroglioma
proti astrocitomu
c. Molekularnim odtisom, ki kaže,
da gre za oligodendrogliom brez
delecij v primerjavi z izgubo
heterozigotnosti na kromosomih
1p in 19q
d. Vse našteto

4. Diferencialna diagnoza pri bolnikih,
ki imajo prvi napad krčev, je:
a. Idopatska epilepsija
b. Neneoplastična epileptogena okvara,
kot so kavernomi in arterio-venske
nepravilnosti
c. Možganski vaskulitis, multipla
skleroza in okvare kot posledice okužb
v osrednjem živčevju
d. Vse našteto
5. Relativno odpornost na standardno
onkološko zdravljenje lahko
pojasnimo z edinstveno biologijo
in fiziologijo gliomov nizke stopnje
malignosti, za katere je značilno:

a. Odsotnost anaplastičnih značilnosti
ali jasna razmejitev z okolnjim
možganskim tkivom
b. Rašča v tkivu, ki ima visoko
fukcionalnost in z neprizadeto
žilno-možgansko pregrado
c. Majhen krvni pretok in majhna
prostornina krvi
d. Vse našteto
(Prevod:
Prof. dr. sci. David Neubauer, 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:

31-letna ženska s transformiranim
gliomom nizke stopnje malignosti
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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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