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Бiологiя 2

1. У хворого виявлено зниження кiль-
костi iонiв магнiю, якi потрiбнi для прикрi-
плення рибосом до гранулярної ендопла-
зматичної сiтки. Вiдомо, що це призводить
до порушення бiосинтезу бiлка. Порушен-
ня вiдбувається на такому етапi:

A. Трансляцiя
B. Транскрипцiя
C. Реплiкацiя
D. Активацiя амiнокислот
E. Процесинг

2. До медико-генетичної консультацiї
звернувся юнак з приводу вiдхилень у фi-
зичному i статевому розвитку. При мiкро-
скопiї клiтин слизової оболонки рота ви-
явлене одне тiльце Барра. Вкажiть най-
бiльш iмовiрний карiотип юнака:

A. 47, ХХY
B. 45, Х0
C. 47, XY, +21
D. 47, XY, +18
E. 47, ХYY

3. У карiотипi матерi 45 хромосом. Вста-
новлено, що це пов’язано з транслокацiєю
21-ї хромосоми на 14-ту. Яке захворювання
найiмовiрнiше буде у дитини, якщо карiо-
тип батька нормальний?

A. Синдром Дауна
B. Синдром Клайнфельтера
C. Синдром Патау
D. Синдром Едвардса
E. Синдром Морiса

4. Генетичний апарат еукарiот є таким:
екзон-iнтрон-екзон. Така структурно-
функцiональна органiзацiя гена зумовлює
особливостi транскрипцiї. Вкажiть, якою
буде про-i-РНК (незрiла) вiдповiдно до ви-
щенаведеної схеми:

A. Екзон-iнтрон-екзон
B. Екзон-екзон-iнтрон
C. Екзон-екзон
D. Iнтрон-екзон
E. Екзон-iнтрон

5. При плановому обстеженнi школярiв у
дiвчинки 10-ти рокiв у зiшкрiбi з периа-
нальних складок виявлено асиметричнi,
овальнi яйця з личинкою в серединi. Який
дiагноз слiд поставити?

A. Ентеробiоз
B.Аскаридоз
C. Амебiаз
D. Трихоцефальоз
E.Анкiлостомоз

6. Студентка, яка приїхала на навчання з
Тегерана, звернулася до уролога зi скарга-
ми на вiдчуття важкостi внизу живота, а
також видiлення незначної кiлькостi кро-
вi наприкiнцi сечовипускання. При мiкро-
скопiї сечi виявлено яйця розмiром при-
близно 140х70 мкм, iз термiнально розта-
шованим шипом. Який дiагноз поставить
iнфекцiонiст?

A.Шистосомоз
B.Опiсторхоз
C. Дикроцелiоз
D. Парагонiмоз
E.Фасцiольоз

7. У батькiв з нормальним слухом двi до-
чки та син страждають на вроджену глу-
хоту, а 5 - здоровi дiти. Яким є тип успад-
кування глухоти:

A. Аутосомно-рецесивний
B.Аутосомно-домiнантний
C. Х-зчеплений рецесивний
D. Х-зчеплений домiнантний
E. Y-зчеплений

8. Вживання рослин i грибiв, зiбраних
уздовж автомобiльних трас, є небезпе-
чним через можливiсть отруєння свинцем.
Що є головним джерелом забруднення
довкiлля цим хiмiчним елементом?

A. Вихлопнi гази
B. Каналiзацiйнi стоки
C. Кислотнi дощi
D. Гербiциди
E. Хiмiчнi добрива

9. Тривале застосування лiкарських препа-
ратiв має вплив на клiтини печiнки, зокре-
ма, викликає виражену гiпертрофiю агра-
нулярного ендоплазматичного ретикулу-
ма. З якою функцiєю даної органели це
пов’язано?

A. Детоксикацiя шкiдливих речовин
B. Синтез нуклеїнових кислот
C. Синтез бiлкiв
D. Утворення веретена подiлу
E. Внутрiшньоклiтинне травлення



Нормальна анатомiя 3

1. В реанiмацiйне вiддiлення поступив
хворий з тяжким отруєнням. Для про-
ведення комплексу лiкування необхiдно
виконати катетеризацiю та введення лi-
карських речовин до пiдключичної вени.
У якому топографiчному утвореннi вона
знаходиться?

A. Spatium antesсalenum
B. Spatium interscalenum
C. Spatium retrosternocleidomastoideus
D. Spatium interaрoneuroticum suprasternale
E. Trigonum omotrapezoideum

2. До лiкаря-невропатолога звернулася
хвора 52-х рокiв iз скаргами на втрату чу-
тливостi шкiри правої половини обличчя
в дiлянцi нижньої повiки, спинки носа та
верхньої губи. Яка гiлка якого нерва при
цьому ушкоджена?

A. Верхньощелепний нерв трiйчастого
нерва
B. Великий кам’янистий нерв лицевого
нерва
C. Очний нерв трiйчастого нерва
D. Нижньощелепний нерв трiйчастого
нерва
E. Барабанна струна лицевого нерва

3. До лiкаря звернувся хворий з перiодон-
титом нижнього кутнього зуба. Встанов-
лено, що запальний процес поширився на
лiмфатичнi вузли. Якi лiмфовузли були
першими втягнутi в запальний процес?

A. Пiднижньощелепнi
B. Бiчнi шийнi
C. Переднi шийнi
D. Пiдборiднi
E. Лицевi

4. У дитини 2-х рокiв виявлено вiдставан-
ня у фiзичному розвитку, частi пневмонiї.
Встановлений дiагноз: незарощення арте-
рiальної протоки. Сполученням яких су-
дин викликане порушення гемодинамiки?

A. Аорта i легеневий стовбур
B. Легеневий стовбур i легеневi вени
C. Верхня порожниста вена i аорта
D. Верхня порожниста вена i легеневий
стовбур
E. Аорта i легеневi вени

5. В травматологiчне вiддiлення звернув-
ся чоловiк 30-ти рокiв з рiзаною раною
пiдошовної дiлянки лiвої стопи. У хво-
рого обмежене пiднiмання латерального
краю стопи. Функцiя якого м’яза iмовiрнi-
ше всього порушена?

A. Довгий малогомiлковий м’яз
B. Переднiй великогомiлковий м’яз
C. Довгий м’яз-згинач великого пальця
стопи
D. Триголовий м’яз литки
E. Камбалоподiбний м’яз

6. У жiнки виявлено пухлину яєчника. По-
казана операцiя. Яку зв’язку повинен пе-
рерiзати хiрург, щоб вiддiлити яєчник вiд
матки?

A. Власну зв’язку яєчника
B. Широку зв’язку матки
C. Бiчну пупкову зв’язку
D. Зв’язку, що пiдвiшує яєчник
E. Круглу зв’язку матки

7. У хворої 45-ти рокiв виявлений рак мо-
лочної залози. У якi регiонарнi лiмфати-
чнi вузли можливе розповсюдження мета-
стазiв?

A. Пахвовi, бiлягрудиннi
B. Черевної порожнини, шиї
C. Шиї, бiлягрудиннi
D. Бiлягрудиннi, бронхомедiастинальнi
E. Аортальнi, бронхомедiастинальнi

8. Хворому проводять правобiчну пульмо-
нектомiю з приводу раку легенi. Назвiть
порядок розташування анатомiчних утво-
рiв кореня правої легенi (у напрямку звер-
ху вниз):

A. Бронх, артерiя, вени
B. Артерiя, бронх, вени
C. Артерiя, вени, бронх
D. Вени, артерiя, бронх
E. Вени, бронх, артерiя

9. У травматологiчне вiддiлення поступив
чоловiк 35-ти рокiв з травмою лiвої ки-
стi. При оглядi встановлено: рiзана рана
долонної поверхнi лiвої кистi; середнi фа-
ланги II - V пальцiв не згинаються. Якi
м’язи пошкодженi?

A. Поверхневий м’яз-згинач пальцiв
B. Глибокий м’яз-згинач пальцiв
C. Червоподiбнi м’язи
D. Долоннi мiжкiстковi м’язи
E. Тильнi мiжкiстковi м’язи

10. Сечокам’яна хвороба ускладнилися ви-
ходом камiнця з нирки. На якому рiвнi се-
човода, найiмовiрнiше, вiн може зупини-
тися?

A. На межi черевної та тазової частин
B. В мисцi
C. В середнiй черевнiй частинi
D. На 2 см вище впадiння в сечовий мiхур
E. На 5 см вище тазової частини

11. У слизовiй кишки хiрургом виявленi
скупченi лiмфоїднi вузлики (Пеєровi бля-
шки). Яка це кишка?



Нормальна анатомiя 4

A. Клубова
B. Порожня
C. Слiпа
D. Дванадцятипала
E. Пряма

12. У хворого запалення внутрiшнього ву-
ха. Пiсля обстеження лiкар констатує ура-
ження тiл 1-х нейронiв слухового аналiза-
тора. Де вони знаходяться?

A. G. spirale
B. G. vestibulare
C. G. geniculi
D. G. trigeminale
E. G. ciliare

13. У потерпiлого глибока колото-рiзана
рана в верхнiй дiлянцi задньої поверхнi
плеча, порушена функцiя розгинання в
лiктьовому суглобi, розгинання пальцiв
та кистi, а також вiдсутня шкiрна чутли-

вiсть задньої поверхнi плеча та передплiч-
чя. Який нерв ушкоджено?

A. N. radialis
B. N. ulnaris
C. N. cutaneus brachii medialis
D. N. medianus
E. N. musculocutaneus

14. Виконуючи оперативне втручання, хi-
рург повинен потрапити до чепцевої сум-
ки очеревинної порожнини через чепце-
вий отвiр (отвiр Вiнслова). Якi анатомiчнi
структури обмежують його попереду?

A. Печiнково-дванадцятипалокишкова
зв’язка
B. Печiнко-ниркова зв’язка
C. Нутрощева поверхня печiнки
D. Верхня частина 12-палої кишки
E. Великий чепець



Гiстологiя 5

1. У клiтинi штучно блоковано синтез
гiстонових бiлкiв. Яка структура клiтини
буде пошкоджена?

A. Ядерний хроматин
B. Ядерце
C. Комплекс Гольджi
D. Клiтинна оболонка
E. Ядерна оболонка

2. При деяких захворюваннях товстої ки-
шки змiнюються кiлькiснi спiввiдношен-
ня мiж епiтелiоцитами слизової оболонки.
Якi типи клiтин переважають в епiтелiї
крипт товстої кишки в нормi?

A. Келихоподiбнi клiтини
B. Стовпчастi ворсинчастi епiтелiоцити
C. Ендокриноцити
D. Клiтини з ацидофiльними гранулами
E.Малодиференцiйованi клiтини

3. При дослiдженнi однiєї з видалених пiд
час операцiї надниркових залоз виявили
великi клiтини, якi iмпрегнуються розчи-
ном двухромовокислого калiю. Який гор-
мон синтезують цi клiтини?

A. Адреналiн
B. Альдостерон
C. Секретин
D. Тироксин
E. Холецистокiнiн

4. Запалення характеризується розши-
ренням кровоносних капiлярiв на дiлян-
цi пошкодження, зменшенням кровообiгу,
пiдвищенням проникливостi стiнки судин.
Яким з наведених нижче клiтин належить
головна роль в цьому?

A. Тканиннi базофiли
B.Фiбробласти
C. Плазмоцити
D. Еозинофiли
E.Макрофаги

5. В препаратi 10-денного зародка людини
видно 2 мiхурцi, що контактують мiж со-
бою (амнiотичний та жовтковий). Як на-
зивається структура, що лежить в мiсцi їх
контакту?

A. Зародковий щиток
B. Дно амнiотичного мiхурця
C. Дах жовткового мiхурця
D. Амнiотична нiжка
E.Позазародкова мезодерма

6. На гiстологiчному препаратi видно су-
дину, стiнка якої складається з ендотелiю,
базальної мембрани та пухкої сполучної
тканини. Назвати тип судини:

A. Вена безм’язового типу
B.Артерiя
C. Вена м’язового типу
D. Гемокапiляр
E. Лiмфокапiляр

7. При нестачi вiтамiну A у людини вiдбу-
вається порушення сутiнкового зору. Вка-
жiть клiтини, яким належить означена фо-
торецепторна функцiя:

A. Паличковi нейросенсорнi клiтини
B. Горизонтальнi нейроцити
C. Бiполярнi нейрони
D. Колбочковi нейросенсорнi клiтини
E. Ганглiонарнi нервовi клiтини



Нормальна фiзiологiя 6

1. На iзольованому серцi вивчалася
швидкiсть проведення збудження у рiзних
його дiлянках. Де була виявлена найменша
швидкiсть?

A. Атрiовентрикулярний вузол
B. Пучок Гiса
C. Волокна Пуркiньє
D. Мiокард передсердь
E. Мiокард шлуночкiв

2. У людини 40-ка рокiв пiсля емоцiйно-
го збудження виявили пiдвищення артерiа-
льного тиску. Вкажiть можливу причину
цього ефекту:

A. Пiдвищення тонусу симпатичної нерво-
вої системи
B. Розширення артерiол
C. Зменшення частоти серцевих скорочень
D. Гiперполяризацiя кардiомiоцитiв
E. Пiдвищення тонусу парасимпатичної
нервової системи

3. При обстеженнi хворого з травматичним
пошкодженням головного мозку виявлено,
що вiн втратив здатнiсть розрiзняти пере-
мiщення предмета по шкiрi. Який вiддiл
кори мозку пошкоджений?

A. Задня центральна звивина
B. Потилична частка кори
C. Тiм’яна частка кори
D. Лобна частка кори
E. Передня центральна звивина

4. У хворого високий артерiальний тиск
внаслiдок збiльшеного тонусу судин. Для
зниження тиску доцiльно призначити бло-
катори:

A. α-адренорецепторiв
B. β-адренорецепторiв
C. α- та β-адренорецепторiв
D. М-холiнорецепторiв
E. Н1-рецепторiв

5. При визначеннi групи кровi за системою
АВ0 аглютинацiю еритроцитiв дослiджу-
ваної кровi викликали стандартнi сирова-
тки I та II груп i не викликала - III групи.
Якi аглютиногени мiстяться в цих еритро-
цитах?

A. В
B. А
C. А та В
D. С
E. D та C

6.Якi змiни з боку iзольованого серцяжаби
можна очiкувати пiсля введення в перфу-
зiйний розчин надлишкової кiлькостi хло-
ристого кальцiю?

A. Збiльшення частоти i сили скорочень
B. Зменшення сили скорочення
C. Збiльшення частоти скорочень
D. Збiльшення сили скорочень
E. Зупинка серця в дiастолi

7. Пiсля гiпервентиляцiї у спортсмена спо-
стерiгається короткочасна зупинка дихан-
ня. Якими змiнами в кровi це зумовлено?

A. Зменшення напруги CO2
B. Зменшення рН
C. Збiльшення напруги CO2
D. Зменшення напругиO2
E. Збiльшення напруги CO2 i O2

8. Внаслiдок тривалого перебування люди-
ни у горах на висотi 3000 м над рiвнем моря
у неї збiльшилась киснева ємнiсть кровi.
Безпосередньою причиною цього є поси-
лене утворення в органiзмi:

A. Еритропоетинiв
B. Лейкопоетинiв
C. Карбгемоглобiну
D. Катехоламiнiв
E. 2,3-дифосфоглiцерату

9. Пiсля накладання джгута у дослiджува-
ного виявили точковi крововиливи. З по-
рушенням функцiї яких клiтин кровi це по-
в’язано?

A. Тромбоцити
B. Еозинофiли
C. Моноцити
D. Лiмфоцити
E. Нейтрофiли

10. Пiсля руйнування структурЦНС твари-
на втратила орiєнтувальнi рефлекси. Що
саме зруйнували?

A. Чотиригорбкове тiло
B. Червонi ядра
C. Латеральнi вестибулярнi ядра
D. Чорну речовину
E. Медiальнi ретикулярнi ядра

11. При обстеженi пацiєнта встановили
сильний, врiвноважений, iнертний тип ви-
щої нервової дiяльностi за Павловим. Яко-
му темпераменту за Гiппократом вiдповi-
дає пацiєнт?

A. Флегматичний
B. Сангвiнiчний
C. Холеричний
D. Меланхолiчний
E. -

12. Серед школярiв, якi не займалися спор-
том, пiд час епiдемiї грипу захворiло 40%
чоловiк, а серед учнiв, якi регулярно вико-
нували фiзичнi вправи, цей показник склав
лише 20%. Якi адаптацiйнi механiзми за-
безпечили таку низьку захворюванiсть у
школярiв-спортсменiв?



Нормальна фiзiологiя 7

A. Перехресна
B. Специфiчна
C. Фiзiологiчна
D. Бiохiмiчна
E. Генетична

13. У жiнки 45-ти рокiв має мiсце недоста-
тня секрецiя ферменту ентерокiнази. По-
рушення якої травної функцiї може викли-
кати дефiцит ентерокiнази?

A. Гiдролiз бiлкiв
B. Гiдролiз вуглеводiв
C. Гiдролiз жирiв
D. Всмоктування вiтамiнiв
E. Всмоктування жирiв

14. У людини системний артерiальний тиск
дорiвнює 120/65 мм рт.ст. Вигнання кровi
в аорту починається, якщо тиск у лiвому
шлуночку бiльший, нiж:

A. 65 мм рт.ст.
B. 10 мм рт.ст.
C. 90 мм рт.ст.
D. 100 мм рт.ст.
E. 120 мм рт.ст.

15. У пацiєнта тривале блювання призвело
до зневоднення органiзму. Пiдвищення се-
крецiї якого гормону за цих умов, перш за
все, забезпечує збереження води в органi-
змi?

A. Вазопресин
B. Альдостерон
C. Натрiйуретичний
D. Адреналiн
E. Кальцитонiн

16. У розчинi, який оточує iзольовану клi-
тину, збiльшили концентрацiю KCl. Як
внаслiдок цього змiняться МПС та збудли-
вiсть клiтини?

A. МПС зменшиться, збудливiсть збiльши-
ться
B. МПС збiльшиться, збудливiсть збiльши-
ться
C. МПС збiльшиться, збудливiсть зменши-
ться
D. МПС зменшиться, збудливiсть не змiни-
ться
E. МПС не змiниться, збудливiсть не змiни-
ться

17. У головному мозку людини утворюю-
ться ендогеннi пептиди, подiбнi до морфiю,
якi здатнi зменшувати больовi вiдчуття. До
них вiдносяться:

A. Ендорфiни
B. Лiберини
C. Вазопресин
D. Окситоцин
E. Статини

18. I.М. Сєченов встановив, що втомлена
кiнцiвка вiдновлює працездатнiсть швид-
ше, якщо в перiод вiдпочинку друга кiнцiв-

ка працює. Це дало можливiсть розробити
вчення про:

A. Активний вiдпочинок
B. Парабiоз
C. Песимум
D. Оптимум
E. Втому

19. У результатi побутової травми у пацi-
єнта виникла значна крововтрата, що су-
проводжувалося зниженням артерiального
тиску. Дiя яких гормонiв забезпечує швид-
ке вiдновлення кров’яного тиску, виклика-
ного крововтратою?

A. Адреналiн, вазопресин
B. Кортизол
C. Статевi
D. Окситоцин
E. Альдостерон

20. При пiдйомi в гори у людини збiльшує-
ться частота дихання i прискорюється сер-
цебиття. Яка причина таких змiн?

A. Зниження парцiального тиску O2
B. Пiдвищення парцiального тиску CO2
C. Пiдвищення рН кровi
D. Збiльшення концентрацiї азоту в повiтрi
E. Пiдвищення вологостi повiтря

21. У дослiдi вивчали просторовий порiг
шкiрної чутливостi. В яких дiлянках шкiри
вiн найбiльший?

A. Спина
B. Тильна поверхня кистi
C. Плече
D. Обличчя
E. Гомiлка

22. У пацiєнта пiсля травми виникли пара-
лiчi, розлади больової чутливостi право-
руч. Лiворуч паралiчi вiдсутнi, але поруше-
на больова i температурна чутливiсть. Яка
причина такого явища?

A. Однобiчне ушкодження спинного мозку
з правого боку
B. Ушкодження середнього мозку
C. Ушкодження стовбура мозку
D. Ушкодження мозочка
E. Ушкодження рухової зони кори головно-
го мозку

23. Значна крововтрата в людини супрово-
джується зменшенням артерiального ти-
ску, тахiкардiєю, слабкiстю. Через певний
час з’являється вiдчуття спраги. Який гор-
мон бере участь у виникненнi цього вiдчут-
тя?

A. Ангiотензин 2
B. Кортизол
C. Серотонiн
D. Дофамiн
E. Адреналiн
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1. У 3-рiчної дитини з пiдвищеною тем-
пературою тiла пiсля прийому аспiрину
спостерiгається посилений гемолiз еритро-
цитiв. Вроджена недостатнiсть якого фер-
менту могла викликати у дитини гемолiти-
чну анемiю?

A. Глюкозо-6-фосфатдегiдрогеназа
B. Глюкозо-6-фосфатаза
C. Глiкогенфосфорилаза
D. Глiцеролфосфатдегiдрогеназа
E. Гамма-глутамiлтрансфераза

2. Вагiтнiй жiнцi, що мала в анамнезi де-
кiлька викиднiв, призначена терапiя, яка
мiстить вiтамiннi препарати. Укажiть вiта-
мiн, який сприяє виношуванню вагiтностi:

A. Альфа-токоферол
B. Фолiєва кислота
C. Цiанкобаламiн
D. Пiридоксальфосфат
E. Рутин

3. У хворих на колагеноз має мiсце про-
цес деструкцiї сполучної тканин. Зростання
вмiсту яких сполук в кровi це пiдтверджує?

A. Оксипролiн та оксилiзин
B. Креатин та креатинiн
C. Iзоферменти ЛДГ
D. Трансамiнази
E. Урати

4. При цукровому дiабетi i голодуваннi в
кровi збiльшується вмiст ацетонових тiл,
що використовуються в якостi енергети-
чного матерiалу. Назвiть речовину, з якої
вони синтезуються:

A. Ацетiл-КоА
B. Сукцинiл-КоА
C. Цитрат
D. Малат
E. Кетоглутарат

5.При аналiзi кровi у хворого виявлено, що
концентрацiя альбумiну складає 20 г/л, пiд-
вищена активнiсть iзоферменту лактатде-
гiдрогенази 5 (ЛДГ 5). Про захворювання
якого органу свiдчить цей результат?

A. Печiнка
B. Нирки
C. Серце
D. Легенi
E. Селезiнка

6. У хворого на цукровий дiабет пiсля iн’є-
кцiї iнсулiну настала втрата свiдомостi, су-
доми. Який результат дав бiохiмiчний ана-
лiз кровi на вмiст глюкози?

A. 2,5 ммоль/л
B. 3,3 ммоль/л
C. 8,0 ммоль/л
D. 10 ммоль/л
E. 5,5 ммоль/л

7. У хворого 27-ми рокiв виявлено патоло-

гiчнi змiни печiнки i головного мозку. У
плазмi кровi виявлено рiзке зниження, а в
сечi пiдвищення вмiсту мiдi. Поставлено дi-
агноз: хвороба Вiльсона. Активнiсть якого
ферменту в сироватцi кровi необхiдно до-
слiдити для пiдтвердження дiагнозу?

A.Церулоплазмiн
B. Карбоангiдраза
C. Ксантиноксидаза
D. Лейцинамiнопептидаза
E.Алкогольдегiдрогеназа

8. Iнститут геронтологiї людям похилого вi-
ку радить вживати комплекс вiтамiнiв, який
мiстить вiтамiн E. Яку головну функцiю вiн
виконує?

A.Антиоксидантна
B.Антигеморагiчна
C. Антискорбутна
D.Антиневрична
E.Антидерматитна

9. Амiак особливо токсичний для ЦНС лю-
дини. Вкажiть головний шлях його знешко-
дження в нервовiй тканинi:

A. Синтез глутамiну
B. Синтез солей амонiю
C. Синтез сечовини
D. Трансамiнування
E. Утворення парних сполук

10. У людей, якi тривалий час перебували у
станi гiподинамiї, пiсля фiзичного наванта-
ження виникають iнтенсивнi болi в м’язах.
Найбiльш iмовiрною причиною цього є на-
копичення у м’язах:

A.Молочної кислоти
B.Продуктiв розкладання бiлкiв
C. Креатинiну
D.Продуктiв розкладання лiпiдiв
E.АДФ

11. Генний апарат людини мiстить близько
30 тисяч генiв, а кiлькiсть варiантiв анти-
тiл сягає мiльйонiв. Який механiзм викори-
стовується для утворення нових генiв, що
вiдповiдають за синтез такої кiлькостi ан-
титiл?

A. Рекомбiнацiя генiв
B.Амплiфiкацiя генiв
C. Реплiкацiя ДНК
D. Репарацiя ДНК
E. Утворення фрагментiв Оказакi

12. При хронiчному передозуваннi глю-
кокортикоїдiв у хворого розвивається гi-
перглiкемiя. Назвiть процес вуглеводного
обмiну, за рахунок якого при цьому збiль-
шується концентрацiя глюкози у кровi:
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A. Глюконеогенез
B. Глiкогенолiз
C. Аеробний глiколiз
D. Пентозофосфатний цикл
E. Глiкогенез

13. У пацiєнта, який довгий час знаходився
на незбалансованому харчуваннi з малень-
кою кiлькiстю бiлка, розвинулась жиро-
ва iнфiльтрацiя печiнки. Назвiть речовину,
вiдсутнiсть якої у їжi могла бути причиною
цього стану:

A. Метiонiн
B. Аланiн
C. Холестерин
D. Оцтова кислота
E. Бiотин

14. У хворого виявлена стеаторея. З пору-
шенням надходження у кишечник яких ре-
човин це може бути пов’язане?

A. Жовчнi кислоти
B. Вуглеводи
C. Трипсин
D. Хiмотрипсин
E. Амiлаза

15. 40-рiчному чоловiковi, який хворiє на
туберкульоз легень, призначено iзонiазид.
Нестача якого вiтамiну може розвинутися
внаслiдок тривалого вживання даного пре-
парату?

A. Пiридоксин
B. Тiамiн
C. Кобаламiн
D. Бiотин
E. Фолiєва кислота

16. Порушення процесiв розщеплення бiл-
кiв у тонкiй кишцi зумовлено порушенням
активностi трипсину та хiмотрипсину. Вiд
наявностi якого фактора залежить актив-
нiсть цих ферментiв?

A. Ентерокiназа
B. Пепсин
C. Жовчнi кислоти
D. Соляна кислота
E. Солi Na+

17. У новонародженої дитини спостерiга-
ються зниження iнтенсивностi смоктання,
часте блювання, гiпотонiя. У сечi та кровi
значно пiдвищена концентрацiя цитрулiну.
Який метаболiчний процес порушений?

A. Орнiтиновий цикл
B. ЦТК
C. Глiколiз
D. Глюконеогенез
E. Цикл Корi

18.Пацiєнтам з iшемiчною хворобою серця
призначають невеликi дози аспiрину, який
iнгiбує синтез активатора агрегацiї тром-

боцитiв тромбоксану А2. З якої речовини
утворюється тромбоксан А2?

A.Арахiдонова кислота
B.Малонова кислота
C. Оцтова кислота
D. Гомогентизинова кислота
E. Глутамiнова кислота

19. В кардiологiчне вiддiлення госпiталiзо-
ваний хворий з iнфарктом мiокарда в го-
стрiй фазi. Для лiзису тромбiв в коронар-
них судинах у першi години застосовують
фермент:

A. Стрептокiназа
B. Лiдаза
C. Трипсин
D. Хiмотрипсин
E. Лiзоцим

20. В гематологiчному вiддiленнi хворому
на лейкоз лiкар призначив 5-фторурацил,
який:

A. Iнгiбує синтез ДНК
B. Стимулює ДНК-азу
C. Iнгiбує трансляцiю
D. Iнгiбує транскрипцiю
E.Прискорює реплiкацiю

21. У хлопчика 7-ми рокiв дiагностована
анемiя. Лабораторно встановлено дефiцит
пiруваткiнази в еритроцитах. Порушення
якого процесу вiдiграє головну роль в роз-
витку анемiї у хлопчика?

A.Анаеробний глiколiз
B. Дезамiнування амiнокислот
C. Декарбоксилювання амiнокислот
D. Глюконеогенез
E.Анаеробний глiкогенолiз

22.При обстеженнi хворого виявлено змен-
шення кiлькостi лейкоцитiв, еритроцитiв i
гемоглобiну в периферичнiй кровi, появу
великих клiтин (мегалобластiв). Дефiцит
якого вiтамiну може до цього призводити?

A.Фолiєва кислота
B.Нiацин
C. Аскорбiнова кислота
D. Рибофлавiн
E. Бiотин

23. При хворобi Вернiке-Корсакова, що ча-
сто спостерiгається у хронiчних алкоголi-
кiв, харчовий рацiон яких мiстить мало вi-
тамiнiв, визначається зниження активно-
стi транскетолази. Нестача якого вiтамiну
призводить до цього?

A. Тiамiн
B. Ретинол
C. Нiацин
D. Кобаламiн
E. Рибофлавiн
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1. Хворого доставили до клiнiки у ко-
матозному станi. В анамнезi: цукровий дi-
абет II типу впродовж 5-ти рокiв. Об’є-
ктивно: дихання шумне, глибоке, у видиху-
ваному повiтрi чутно запах ацетону. Вмiст
глюкози у кровi 15,2 ммоль/л, кетонових
тiл - 100 мкмоль/л. Для якого ускладнен-
ня даного захворювання характернi такi
розлади?

A. Кетоацидотична кома
B. Печiнкова кома
C. Гiперглiкемiчна кома
D. Гiпоглiкемiчна кома
E. Гiперосмолярна кома

2. При мiкроскопiчному дослiдженнi пун-
ктату з осередка запалення у хворого iз
абсцесом шкiри знайдено велику кiлькiсть
рiзних клiтин кровi. Якi з цих клiтин пер-
шими надходять iз судин до тканин при
запаленнi?

A. Нейтрофiли
B.Моноцити
C. Базофiли
D. Еозинофiли
E. Лiмфоцити

3. У хворого пiсля тривалого нападу
сильних головних болiв стали неможливi
активнi рухи лiвої руки i кистi. На цих кiн-
цiвках тонус м’язiв пiдвищений, м’язи спа-
змованi, спiнальнi сухожилковi рефлекси
рiзко посиленi, розширенi зони рефлексiв.
Який розлад нервової системи наявний у
хворого?

A. Центральний паралiч
B. Периферичний паралiч
C. Екстрапiрамiдний паралiч
D.Млявий паралiч
E. Рефлекторний паралiч

4. У хворого при гематологiчному дослi-
дженнi отримана наступна картина: ери-
троцити - 2, 8 · 1012/л, Нb- 80 г/л, КП- 0,85,
ретикулоцити - 0,1%, тромбоцити - 160
тис. в мкл, лейкоцити - 60 · 109/л. Баз.- 2%,
еоз.- 8%, промiєлоцити - 5%, мiєлоц.- 5%,
юн.- 16%, п/я- 20%, с/я- 34%, лiмф.- 5%,
мон.- 5%. Про яку форму патологiї кровi
свiдчить дана картина?

A. Хронiчний мiєлолейкоз
B. Гострий мiєлолейкоз
C. Гiпопластична анемiя
D. Недиференцiйований лейкоз
E. Гемолiтична анемiя

5. Пiдлiток 15-ти рокiв скаржиться на не-
стачу повiтря, загальну слабкiсть, серце-
биття. Об’єктивно: частота серцевих ско-
рочень - 130/хв., артерiальний тиск - 100/60
мм рт.ст. На ЕКГ комплекс QRS нормаль-
ної форми та тривалостi. Число зубцiв Р
та шлуночкових комплексiв однакове, зу-

бець Т злитий з зубцем Р. Яка аритмiя сер-
ця спостерiгається у пiдлiтка?

A. Синусова тахiкардiя
B. Синусова екстрасистолiя
C.Миготiння передсердь
D. Трiпотiння передсердь
E.Передсердна пароксизмальна тахiкардiя

6. В кровi хворого з лейкопенiєю знайде-
нi антилейкоцитарнi антитiла. Який тип
алергiчної реакцiї за Кумбсом i Джеллом
виник у даному випадку?

A. Цитотоксичний
B. Стимулюючий
C. Анафiлактичний
D. Гiперчутливiсть сповiльненого типу
E. Iмунокомплексний

7. У жiнки, яка протягом 15-ти рокiв стра-
ждала на виражену гiпертензiю, останнiй
час з’явились задишка, серцебиття, дещо
знизився систолiчний тиск, дiастолiчний
лишився незмiнним. Який основний меха-
нiзм виникнення у хворої серцевої недо-
статностi?

A. Перевантаження серця збiльшеним
опором викиду кровi
B. Перевантаження серця збiльшеним
об’ємом кровi
C. Ушкодження мiокарда
D. Порушення проведення iмпульсу по
мiокарду
E. Порушення регуляцiї серцевої дiяльно-
стi

8. У хворого з гiпохромною анемiєю сiче-
ться i випадає волосся, пiдвищена ламкiсть
нiгтiв, псування смаку. Який механiзм ука-
заних симптомiв?

A. Дефiцит залiзовмiсних ферментiв
B. Дефiцит вiтамiну B12
C. Зниження продукцiї паратирину
D. Дефiцит вiтамiну A
E. Зниження продукцiї тиреоїдних гормо-
нiв

9. Хворому з облiтеруючим ендартерiїтом
проведена ганглiонарна симпатектомiя.
Позитивний лiкувальний ефект цiєї опе-
рацiї пов’язаний з розвитком артерiальної
гiперемiї нижнiх кiнцiвок, яку можна вiд-
нести до:

A. Нейропаралiтичної
B.Нейротонiчної
C.Метаболiчної
D. Реактивної
E. Робочої

10. У хворого, що тривало страждає на
бронхiальну астму, розвинулася гостра ди-
хальна недостатнiсть. Який основний ме-
ханiзм розвитку даної патологiї?
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A. Обструктивнi порушення вентиляцiї
легень
B. Рестриктивнi порушення вентиляцiї
C. Порушення кровопостачання легень
D. Порушення ферментних систем у леге-
нях
E. Зниження еластичностi легеневої тка-
нини

11. В експериментi на бiлого щура подi-
яли стресовим фактором (електричним
струмом) i спостерiгали пiсля цього гiпо-
тонiю м’язiв, артерiальну гiпотензiю, гiпо-
термiю, гiпоглiкемiю. Який перiод загаль-
ного адаптацiйного синдрому у щура?

A. Фаза шоку
B. Фаза протишоку
C. Стадiя резистентностi
D. Стадiя виснаження
E. -

12. У дитини 14-ти рокiв, хворої на дифте-
рiю, у перiод кризи при рiзкому падiннi
температури на фонi тахiкардiї АТ скла-
дає 70/50 мм рт.ст. До якої форми пору-
шення судинного тонусу вiдноситься дане
явище?

A. Гостра гiпотензiя
B. Гiпотонiчна хвороба
C. Хронiчна гiпотензiя
D. Вегето-судинна дистонiя
E. -

13. Людину 30-ти рокiв вкусила бджола.
На мiсцi укусу визначається набряк, гiпе-
ремiя, пiдвищення температури. Назвiть
iнiцiальний патогенетичний фактор за-
пального набряку:

A. Пiдвищення проникностi мiкросудин
B. Пiдвищення осмотичного тиску у вогни-
щi запалення
C. Зниження онкотичного тиску кровi
D. Пiдвищення кров’яного тиску в капiля-
рах
E. Порушення лiмфовiдтоку

14. У жiнки 30-ти рокiв виникли набря-
ки обличчя. При обстеженнi виявлено
протеїнурiю (5,87 г/л), гiпопротеїнемiю,
диспротеїнемiю, гiперлiпiдемiю. Поєднан-
ня цих ознак характерне для:

A. Нефротичного синдрому
B. Нефритичного синдрому
C. Хронiчного пiєлонефриту
D. Гострої ниркової недостатностi
E. Хронiчної ниркової недостатностi

15. Чоловiк тривалий час працює в нафто-
переробнiй промисловостi. Який з наве-
дених класiв канцерогенiв зустрiчається в
його оточеннi?

A. Полiциклiчнi ароматичнi вуглеводнi
B.Амiноазосполуки
C. Нiтрозамiни
D. Канцерогени бiологiчного походження
E.Амiни

16.Пацiєнт впродовж 15-ти рокiв хворiє на
бронхiальну астму. Якi змiни лейкоцитар-
ної формулi може знайти лiкар у даного
пацiєнта?

A. Еозинофiлiя
B. Базофiлiя
C. Лейкоцитоз
D. Лейкопенiя
E. Зсув лейкоцитарної формули влiво

17. В генетичну консультацiю звернулась
сiмейна пара, в якiй чоловiк страждає на
iнсулiнонезалежний цукровий дiабет, а
жiнка здорова. Яка iмовiрнiсть появи iн-
сулiнонезалежного дiабету у дитини цього
подружжя?

A. Бiльше, нiж в популяцiї
B. Така ж, як в популяцiї
C. Нижче, нiж в популяцiї
D. 100%
E. 50%

18. У щура з хронiчною нирковою недо-
статнiстю виявлено остеопороз, патоло-
гiчна кальцифiкацiя внутрiшнiх органiв,
артерiальна гiпертензiя. З посиленням дiї
якого гормону пов’язанi цi порушення?

A. Паратгормон
B. Тироксин
C. Трийодтиронiн
D. Кальцитонiн
E.Адреналiн

19. У жiнки 45-ти рокiв вiдсутнi симптоми
дiабету, але натще визначається пiдвище-
ний вмiст глюкози в кровi (7,2 ммоль/л).
Наступним тестом має бути визначення:

A. Толерантностi до глюкози
B. Залишкового азоту в кровi
C. Сечовини в кровi
D. Глюкози у сечi
E. Глiколiзованого гемоглобiну

20. У хворого дiагностована тяжка B12-
дефiцитна анемiя з порушенням кровотво-
рення i появою в кровi змiнених еритроци-
тiв. В анамнезi: тотальна резекцiя шлун-
ка. Наявнiсть яких клiтин у периферичнiй
кровi дозволяє пiдтвердити дiагноз?

A.Мегалоцити
B.Мiкроцити
C. Овалоцити
D. Нормоцити
E.Анулоцити

21. У пацiєнта з асфiксiєю пiсля коротко-
часної зупинки дихання виникли поодино-
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кi рiдкi подихи з пасивним видихом, пiсля
чого дихання зупинилось зовсiм. Який тип
дихання спостерiгався у пацiєнта?

A. Гаспiнг-дихання
B. Апнейстичне
C. Куссмауля
D. Чейна-Стокса
E. Бiота

22. Дитина трьох рокiв доставлена до ре-
анiмацiйного вiддiлення iнфекцiйної лi-
карнi. При оглядi: стан важкий, шкiра та
слизовi оболонки сухi, тургор тканин зни-
жений. З анамнезу вiдомо, що протягом
доби пiсля вживання недоброякiсної їжi
в дитини була профузна дiарея та бага-
торазове блювання. Який вид порушення
водно-сольового обмiну розвинувся у хво-
рої дитини?

A. Гiпоосмолярна дегiдратацiя
B. Iзоосмолярна дегiдратацiя
C. Гiперосмолярна гiпергiдратацiя
D. Iзоосмолярна гiпергiдратацiя
E. Гiпоосмолярна гiпергiдратацiя

23. У чоловiка вiком 40 рокiв, який стра-
ждає на порушення прохiдностi вен ни-
жнiх кiнцiвок, виникли їх набряки. Який
механiзм вiдiграє головну роль при цьому
розладi?

A. Пiдвищення фiльтрацiйного тиску
B.Позитивний водний баланс
C. Зниження градiєнту осмотичного тиску
мiж кров’ю i тканинами
D. Розлад гуморальної регуляцiї водно-
мiнерального обмiну
E. Гiпопротеїнемiя



Патологiчна анатомiя 13

1. У 60-рiчної померлої жiнки, яка три-
валий час хворiла на гiпертонiчну хворобу,
нирки на розтинi значно зменшенi (вага
обох нирок 80 г), поверхня дрiбнозерни-
ста, на розрiзi кора рiвномiрно потонше-
на. Як можна назвати змiни в нирках?

A. Первинно-зморщенi нирки
B. Пiєлонефритично-зморщенi нирки
C. Вторинно-зморщенi нирки
D. Амiлоїдно-зморщенi нирки
E. Дiабетичний нефросклероз

2. При розтинi тiла дитини 3-х рокiв у мо-
зочку виявлена пухлина, що не має чiтких
меж з оточуючою тканиною, гiстологiчно
побудована з атипових дрiбних клiтин з гi-
перхромними ядрами. Найвiрогiднiше це:

A. Медулобластома
B. Медулосаркома
C. Метастаз раку
D. Метастаз саркоми
E. Глiобластома

3. Пiд час розтину тiла в верхнiй частцi
правої легенi виявлений крупний клино-
подiбний чiтко вiдмежований осередок
темно-червоної, щiльної тканини. При гi-
стологiчному дослiдженнi в нiй виявлений
некроз стiнок альвеол, просвiт альвеол
щiльно заповнений еритроцитами. Який
процес розвинувся в легенях?

A. Геморагiчний iнфаркт
B. Карнiфiкацiя
C. Гангрена
D. Крововилив
E. Ателектаз

4. Бiля iнфiкованої рани збiльшилися ре-
ґiонарнi лiмфовузли. При гiстологiчному
дослiдженнi в них виявлено збiльшення
кiлькостi макрофагiв, лiмфоцитiв i лiм-
фатичних фолiкулiв в кiрковому шарi, а
також велику кiлькiсть плазматичних клi-
тин. Який процес у лiмфатичних вузлах
вiдображають виявленi гiстологiчнi змi-
ни?

A. Антигенна стимуляцiя
B. Набута недостатнiсть лiмфоїдної ткани-
ни
C. Природжена недостатнiсть лiмфоїдної
тканини
D. Пухлинна трансформацiя
E. Реакцiя вiдторгнення трансплантату

5. У хворого на шкiрi обличчя поступо-
во розвилась бляшка з некрозом i вираз-
кою в центрi. При патогiстологiчному до-
слiдженнi бiоптату виявлено розростання
атипових епiтелiальних клiтин з великою
кiлькiстю патологiчних мiтозiв. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Рак шкiри
B. Саркома
C. Папiлома
D. Трофiчна виразка
E. Фiброма

6. При гiстологiчному дослiдженнi бiопта-
ту шкiри у хворого 24-х рокiв виявлено
казеозний некроз, оточений клiтинним iн-
фiльтратом з лiмфоцитiв, серед яких зу-
стрiчаються окремi велетенськi клiтини,
має мiсце розростання сполучної тканини,
ендоваскулiти. Який характер патологi-
чного процесу?

A. Продуктивне гранульоматозне запален-
ня
B. Продуктивне iнтерстицiальне запалення
C. Абсцес
D. Катаральне запалення
E. Iхорозне запалення

7. У чоловiка, що за життя страждав на
мiтральний стеноз, пiд час розтину тiла
виявленi ущiльненi легенi бурого кольору.
Про який патологiчний процес в легенях
йдеться?

A. Гемосидероз
B. Гемохроматоз
C. Жовтяниця
D. Гемомеланоз
E. Лiпофусциноз

8. Чоловiк 63-х рокiв, який протягом 15-
ти рокiв страждав на хронiчну дифузну
обструктивну емфiзему легень, помер вiд
прогресуючої серцевої недостатностi. Пiд
час розтину тiла виявлено: мускатний ци-
роз печiнки, цiанотична iндурацiя нирок
та селезiнки, асцит, набряки нижнiх кiн-
цiвок. Для якого типу серцевої недоста-
тностi характернi данi змiни у внутрiшнiх
органах?

A. Хронiчна серцева недостатнiсть
B. Гостра правошлуночкова недостатнiсть
C. Хронiчна недостатнiсть передсердь
D. Гостра лiвошлуночкова недостатнiсть
E. Гостра загальна серцева недостатнiсть

9. У померлого чоловiка 30-ти рокiв на
розтинi виявлена збiльшена селезiнка (ва-
га 900,0 г), збiльшена печiнка (вага 4000,0
г), збiльшенi лiмфатичнi вузли, кiстковий
мозок дiафiзу стегна соковитий малиново-
червоного кольору. Мiкроскопiчно у пе-
чiнцi визначаються густi iнфiльтрати пе-
реважно по ходу портальних трактiв, що
складаються з незрiлих кровотворних клi-
тин з округлої форми ядром i вузьким
обiдком цитоплазми. Про яке захворю-
вання можна думати?
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A. Хронiчний лiмфолейкоз
B. Хронiчний мiєлоїдний лейкоз
C. Генералiзована форма лiмфогранулема-
тозу
D. Гострий мiєлобластний лейкоз
E. Гострий лiмфобластний лейкоз

10. Дiвчинка 6-ти рокiв захворiла гостро.
З’явилися бiль у горлi, висока темпера-
тура, приєднався дрiбнокрапковий висип
на шкiрi. Пiд час огляду порожнини рота
виявлена рiзка гiперемiя зiву, малиновий
язик, збiльшенi яскраво-червоного кольо-
ру мигдалики з сiруватими i жовтуватими
тьмяними вогнищами, якi розповсюджую-
ться на перитонзилярнi тканини, збiльше-
нi пiдщелепнi лiмфатичнi вузли. Для якого
захворювання характернi данi змiни?

A. Скарлатина
B. Кiр
C. Дифтерiя зiву
D. Дифтерiя гортанi
E. Менiнгококовий назофарингiт

11. При розтинi тiла чоловiка, який слу-
жив на пiдводному атомному човнi, ви-
явили наступнi патологiї: спустошення в
кiстковому мозку (панмiєлофтиз), ане-
мiя, лейкопенiя, тромбоцитопенiя, розпад
лiмфоцитiв у лiмфатичних вузлах, селе-
зiнцi, лiмфатичному апаратi шлунково-
кишкового тракту, крововиливи в наднир-
ники. Яка хвороба розвинулась у даному
випадку?

A. Гостра променева хвороба
B. Кесонна хвороба
C. Гострий лейкоз
D. Гостра анемiя
E. Вiбрацiйна хвороба

12. У дитини 9-ти мiсяцiв спостерiгаються
запiзнiле прорiзування зубiв, порушення
порядку прорiзування, змiна конфiгурацiя
верхньої щелепи у горизонтальному на-
прямку (”високе пiднебiння”). Мiкроско-
пiчно у зубах нерiвномiрна мiнералiзацiя
емалi, зморщенi емалевi призми, деякi ва-
куолiзованi, розширення зони предентину,
зустрiчаються поодинокi дентиклi. Яке за-
хворювання у дитини?

A. Раннiй рахiт
B. Пiзнiй рахiт
C. Остеомаляцiя
D. Подагра
E. Гiпервiтамiноз D

13. На розтинi тiла чоловiка 58-ми ро-
кiв, який тривалий час вживав значну
кiлькiсть алкоголю i помер вдома, було
знайдено: макроскопiчно - права легеня
щiльна i збiльшена в розмiрах, тканина
на розрiзi сiруватого кольору, однорiдна,
плевра вкрита сiруватими плiвчастими на-
шаруваннями; мiкроскопiчно - порожнини

альвеол мiстять нитки фiбрину, нейтрофi-
ли, гемолiзованi еритроцити. Дiагностуй-
те захворювання:

A. Крупозна пневмонiя
B. Вогнищева пневмонiя
C. Iнтерстицiальна пневмонiя
D. Первинний туберкульоз легень
E. Казеозна пневмонiя

14. На розтинi тiла жiнки 49-ти рокiв, що
померла вiд хронiчної ниркової недоста-
тностi, виявлено: нирки ущiльненi, змен-
шенi, строкатi, з дiлянками крововиливiв.
Мiкроскопiчно: у ядрах епiтелiю каналь-
цiв гематоксилiновi тiльця, потовщення
базальних мембран капiлярiв клубочкiв,
якi мають вигляд дротяних петель, поде-
куди в капiлярах - гiалiновi тромби та во-
гнища фiбриноїдного некрозу. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Системний червоний вовчак
B. Ревматизм
C. Артерiосклеротичний нефросклероз
D. Амiлоїдоз
E. Атеросклеротичний нефросклероз

15. Хворий 34-х рокiв помер, не виходячи
з коми. Зi слiв родичiв вiдомо, що пiсля
закордонного вiдрядження в одну з країн
Африки перiодично розвивалися жовтя-
ницi. На розтинi: селезiнка щiльна, збiль-
шена у розмiрах, з пульпою аспiдного ко-
льору, печiнка збiльшена, повнокровна,
сiро-чорна на розрiзi, сiра речовина го-
ловного мозку коричнево-сiрого кольору,
в бiлiй речовинi - множиннi дрiбнi кро-
вовиливи. Яке iнфекцiйне захворювання
слiд запiдозрити?

A. Малярiя
B. Менiнгококцемiя
C. Прiонова iнфекцiя
D. Генералiзована герпетична iнфекцiя
E. Генералiзований криптококоз

16. Хворiй 27-ми рокiв проведена сектор-
на резекцiя тканини молочної залози. При
макроскопiчному дослiдженнi виявлений
чiтко обмежений вузол бiлого кольору
дiаметром 4 см, щiльної консистенцiї. При
термiновому гiстологiчному дослiдженнi
пухлина складається з великої кiлькостi
фiброзної строми з її розростанням нав-
круги дрiбних канальцiв, епiтелiй каналь-
цiв лежить на базальнiй мембранi, зберi-
гає полярнiсть. Поставте дiагноз:

A. Перiканалiкулярна фiброаденома
B. Аденокарцинома
C. Саркома
D. Дисгормональнi розлади
E. Рак

17.При термiновiй операцiї у хворого було
видалено червоподiбний вiдросток, який
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був рiзко потовщений, впродовж всiєї
довжини сiрувато-чорний, в дистально-
му вiддiлi знайдено дефект стiнки, через
який з просвiту апендикса видiляються
сiрувато-бурi маси з неприємним запа-
хом. При гiстологiчному дослiдженнi стiн-
ка апендикса некротизована з осередками
крововиливiв, просвiт брижової артерiї за-
повнений тромбом. Визначте форму апен-
дицита:

A. Гострий гангренозний
B. Гострий флегмонозний
C. Гострий простий
D. Гострий поверхневий
E. Хронiчний

18. Чоловiк 39-ти рокiв, прооперований
у зв’язку з виразковою хворобою шлун-
ка, помер через 7 днiв пiсля операцiї.
На розтинi листки очеревини повнокров-
нi, тьмянi, вкритi масивними жовтувато-
зеленуватими плiвчастими накладеннями,
в очеревиннiй порожнинi бiля 300 мл гу-
стої зеленувато-жовтуватої рiдини. Який
патологiчний процес було знайдено в оче-
ревиннiй порожнинi?

A. Фiбринозно-гнiйний перитонiт
B. Серозний перитонiт
C. Фiбринозно-серозний перитонiт
D. Спайкова хвороба
E. Фiбринозно-геморагiчний перитонiт
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1. При санiтарно-бактерiологiчному
дослiдженнi води методом мембранних
фiльтрiв виявлено двi червонi колонiї на
мембранному фiльтрi (середовище Ендо),
через який пропустили 500 мл дослiджува-
ної води. Розрахуйте колi-iндекс та колi-
титр дослiджуваної води:

A. 4 та 250
B. 2 та 500
C. 250 та 4
D. 500 та 2
E. 250 та 2

2. З метою перевiрки кровi донорiв на на-
явнiсть антигенiв гепатиту В необхiдно
застосувати високочутливi методи. Яку з
названих реакцiй слiд застосувати з вказа-
ною метою?

A. Твердофазний iмуноферментний аналiз
B. Iмуноелектрофорез
C. Непрямої гемаглютинацiї
D. Зв’язування комплементу
E. Непрямої iмунофлуоресценцiї

3. У чоловiка 36-ти рокiв з пiдозрою на
туберкульоз нирок було проведене дослi-
дження осаду сечi. При мiкроскопiї зна-
йдено кислотостiйкi бактерiї, але за ме-
тодом Прайса корд-фактор не виявлений.
Яке дослiдження дозволить найбiльш на-
дiйно пiдтвердити або спростувати попе-
реднiй дiагноз?

A. Зараження лабораторних тварин
B. Вивчення токсигенностi
C. Фаготипування видiленої культури
D. Серологiчна iдентифiкацiя збудника
E. Шкiрна алергiчна проба

4. В бактерiологiчну лабораторiю з вогни-
ща харчового отруєння доставлена в’я-
лена риба, при дослiдженнi якої на сере-
довищi Кiтта-Тароццi бактерiолог виявив
мiкроорганiзми, подiбнi до ”тенiсної раке-
тки”. Збудником якої хвороби вони могли
бути?

A. Ботулiзм
B. Сальмонельоз
C. Дизентерiя
D. Стафiлококова токсикоiнфекцiя
E. Черевний тиф

5. З метою встановлення токсигенностi
видiлених вiд пацiєнтiв збудникiв дифтерiї
культури висiяли на чашку Петрi з пожив-
ним агаром по обидва боки вiд розташо-
ваної в центрi смужки фiльтрувального
паперу, змоченого протидифтерiйною ан-
титоксичною сироваткою. Пiсля iнкубацiї
посiвiв в агарi мiж окремими культурами i
смужкоюфiльтрувального паперу виявле-
но смужкоподiбнi дiлянки помутнiння се-
редовища. Яку iмунологiчну реакцiю було
виконано?

A. Реакцiю преципiтацiї в гелi
B. Реакцiю Кумбса
C. Реакцiю аглютинацiї
D. Реакцiю кiльцепреципiтацiї
E. Реакцiю опсонiзацiї

6. Мiкробiологiчна лабораторiя одержа-
ла завдання пiдготуватись до дослiдження
матерiалiв, пiдозрiлих на зараження спо-
рами збудника сибiрки. Який з перерахо-
ваних нижче дiагностичних препаратiв до-
зволить провести швидке їх виявлення?

A. Люмiнесцентна протисибiркова сирова-
тка
B. Протисибiрковий iмуноглобулiн
C. Стандартний сибiрковий антиген
D. Ензим-мiчений iмуноглобулiн
E. Моноклональнi антитiла проти збудни-
ка сибiрки

7. Хворий з пiдозрою на черевний тиф був
госпiталiзований в iнфекцiйне вiддiлення
на 11-й день захворювання. Який основний
матерiал для дослiдження найкраще взяти
вiд хворого в цей перiод?

A. Сироватка кровi
B. Сеча
C. Випорожнення
D. Жовч
E. Вмiст розеол

8. В сiм’ї з двома дiтьми у дитини до року
на фонi пiдвищеної температури, виник
напад спастичного кашлю. Подiбна кар-
тина спостерiгалася в старшої дитини до-
шкiльного вiку мiсяць тому. Лiкар запiдо-
зрив кашлюкову iнфекцiю. Яким методом
можна провести ретроспективну дiагно-
стику цього захворювання?

A. Серологiчний
B. Бактерiологiчний
C. Бiологiчний
D. Мiкроскопiчний
E. Молекулярно-бiологiчний

9. У хворого з гострим циститом при до-
слiдженнi сечi виявили лейкоцити i багато
грамнегативних паличок. При посiвi виро-
сли колонiї слизового характеру, якi утво-
рювали зелений, розчинний пiгмент. Який
мiкроорганiзм, ймовiрно, є причиною за-
хворювання?

A. Pseudomonas aeruginosa
B. Escherihia coli
C. Klebsiella pneumoniae
D. Proteus mirabilis
E. Salmonella enteritidis

10. У школi першокласникам поставили
внутрiшньошкiрну пробу Манту з тубер-
кулiном. Це було зроблено для:



Мiкробiологiя 17

A. Вiдбору школярiв, що пiдлягають ва-
кцинацiї БЦЖ
B. Вакцино-профiлактики туберкульозу
C. Визначення напруженостi iмунiтету до
дифтерiї
D. Визначення ступеня алергiзацiї до рике-
тсiй
E. Виявлення хворих на паротит

11. У 12-рiчного хлопчика до перебiгу

грипу приєднався респiраторний мiкопла-
змоз. Який вид iнфекцiї розвинувся за цих
умов?

A. Змiшана iнфекцiя
B. Ятрогенна iнфекцiя
C. Суперiнфекцiя
D. Рецидив
E. Аутоiнфекцiя
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1. Хворому з виразковою хворо-
бою призначено фамотидин. Кислотнiсть
шлункового соку значно знизилась. Який
механiзм лежить в основi дiї даного препа-
рату?

A. Блокада Н2-гiстамiнових рецепторiв
B. Блокада Н1-гiстамiнових рецепторiв
C. Блокада М1-холiнорецепторiв
D. Пригнiчення активностi H+, K+-АТФ-
ази
E. Блокада Н-холiнорецепторiв симпати-
чних ганглiїв

2. Жiнка 33-х рокiв, яка тривалий час лiку-
ється з приводу хронiчного полiартриту,
скаржиться на пiдвищення артерiального
тиску, змiни розподiлу жирової тканини,
порушення менструального циклу. Який
препарат приймає хвора?

A. Преднiзолон
B. Iндометацин
C. Бутадiон
D. Синафлан
E. Беклометазон

3. До травматологiчного пункту достав-
лено постраждалого пiсля ДТП з дiагно-
зом: закритий перелом середньої третини
стегна зi змiщенням. З метою репозицiї
кiсткових уламкiв хворому введено 10 мл
2% розчину дитилiну в/в, внаслiдок чого
розвинулося тривале апное та мiорелакса-
цiя. Дефiцитом якого ферменту зумовле-
на вказана фармакогенетична ферменто-
патiя?

A. Псевдохолiнестераза
B. Уридiндифосфоглюкуронова трансфе-
раза
C. Глюкозо-6-фосфатдегiдрогеназа
D. Метгемоглобiнредуктаза
E. N-ацетилтрансфераза

4. Пацiєнту, що хворiє на цукровий дiабет
та алергiчний дерматит, лiкар призначив
фторований гормональний препарат в ма-
зi. На питання хворого про переваги при-
значеного препарату над маззю гiдрокор-
тизону лiкар пояснив, що:

A. Призначений препарат практично не
має резорбтивної дiї
B. Посилює синтез iнсулiну
C. Дiє короткочасно
D. Дiє слабше
E. Коштує дешевше

5. У хворої 45-ти рокiв напад миготливої
аритмiї. Хворiє на гiпертонiчну хворобу II
ст. Препарат вибору для припинення напа-
ду:

A. Анаприлiн
B. Сустак-форте
C. Калiю хлорид
D. Строфантин
E. Лiдокаїн

6. У хворого пiсля операцiї резекцiї шлун-
ка на 2-3 день не вiдновилась перисталь-
тика кишкiвника. Що потрiбно призна-
чити хворому для стимуляцiї функцiї
шлунково-кишкового тракту?

A. Прозерин
B. Платифiлiн
C. Циклодол
D. Атропiн
E. Дитилiн

7. Чоловiку 45-ти рокiв, хворому на гостру
пневмонiю, був призначений антибiотик з
групи пенiцилiнiв. При проведеннi проби
на iндивiдуальну чутливiсть до антибiо-
тику виникла алергiчна реакцiя. Яким iз
наведених препаратiв краще лiкувати хво-
рого?

A. Ципрофлоксацин
B. Бензилпенiцилiн
C. Феноксиметилпенiцилiн
D. Бiцилiн-5
E. Еритромiцин

8. Хворому з неоперабельним раком леге-
нi, що супроводжується болями, якi важ-
ко переносити, лiкар призначив знеболю-
вальний засiб. На цьому фонi у хворого
виникли явища непрохiдностi кишечника.
Який iз знеболювальних препаратiв мiг
зумовити описане ускладнення?

A. Морфiн
B. Промедол
C. Омнопон
D. Фентанiл
E. Анальгiн

9. Хворий тривалий час лiкувався вiд хро-
нiчного запору бiсакодiлом. Але через де-
кiлька тижнiв послаблюючий ефект пре-
парату знизився. З чим це може бути по-
в’язано?

A. Звикання
B. Лiкарська залежнiсть
C. Матерiальна кумуляцiя
D. Функцiональна кумуляцiя
E. Сенсибiлiзацiя

10. У чоловiка 39-ти рокiв спостерiгається
пiдвищений ризик розвитку iнфекцiйних
процесiв, гiперкератоз, порушення при-
смеркового зору. Який вiтамiнний препа-
рат необхiдно призначити?
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A. Ретинолу ацетат
B. Пiридоксину гiдрохлорид
C. Рибофлавiн
D. Ергокальциферол
E. Токоферолу ацетат

11. У неврологiчне вiддiлення поступив
хворий зi скаргами на погiршення пам’ятi
та розумової працездатностi пiсля перене-
сеної травми голови. Запропонуйте лiкар-
ський засiб для покращення метаболiзму
головного мозку:

A. Пiрацетам (ноотропiл)
B. Меридил
C. Сиднокарб
D. Кофеїн
E. Анальгiн

12. Хворому iз стрептококовою iнфек-
цiєю ясен було призначено препарат, що
мiстить у своїй структурi β-лактамне кiль-
це. Який препарат з наведених належить
до цiєї групи?

A. Бензилпенiцилiн
B. Рифампiцин
C. Еритромiцин
D. Стрептомiцина сульфат
E. Левомiцетин

13. Хворому для купiрування порушення
серцевого ритму було введено препарат,
який також застосовується у якостi мiсце-
во анестезуючого засобу. Визначте препа-
рат:

A. Лiдокаїну гiдрохлорид
B. Дикаїн
C. Дифенiн
D. Кокаїну гiдрохлорид
E. Анестезин

14. В кардiологiчне вiддiлення поступив
хворий з аритмiєю. Який протиаритмi-
чний препарат доцiльно призначити?

A. Амiодарон
B. Кислота ацетилсалiцилова
C. Дротаверину гiдрохлорид
D. Фурацилiн
E. Диклофенак-натрiю

15. Жiнцi, що страждає на алергiчний
нейродермiт, призначено антигiстамiнний
препарат II поколiння, в якого вiдсутнiй
пригнiчуючий вплив на ЦНС. Вказати цей
препарат:

A. Лоратадин
B. Дiазолiн
C. Тавегiл
D. Димедрол
E. Кетотiфен

16. Хворому для обробки опiкiв призначи-
ли лiкарський засiб, антисептичнi власти-
востi якого пов’язанi з утворенням ато-
марного кисню в присутностi органiчних
речовин. Препарату властива також в’я-
жуча (протизапальна) дiя, обумовлена
утворенням альбумiнатiв. Визначте пре-
парат:

A. Калiю перманґанат
B. Спирт етиловий
C. Натрiю гiдрокарбонат
D. Водню пероксид
E. Хлоргексидину бiглюконат

17. У жiнки 38-ми рокiв розвинувся напад
бронхiальної астми. Який з перерахова-
них бронхолiтикiв, ефективний для надан-
ня невiдкладної допомоги, вiдноситься до
групи β2-адреномiметикiв?

A. Сальбутамол
B. Адреналiн
C. Iпратропiю бромiд
D. Платифiлiн
E. Атропiн

18. Хворому для профiлактики ранової iн-
фекцiї перед операцiєю було призначе-
но синтетичний протипротозойний засiб,
який має високу активнiсть на Helicobacter
pylori. Визначте препарат:

A. Метронiдазол
B. Доксициклiну гiдрохлорид
C. Хiнгамiн
D. Ацикловiр
E. Iзонiазид

19. Хворому на гiпертонiчну хворобу
лiкар призначив препарат, що пригнi-
чує ангiотензин-перетворюючий фермент
(АПФ). Який препарат було призначено?

A. Лiзиноприл
B. Лозартан
C. Нiфедипiн
D. Холестирамiн
E. Карведилол
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