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Бiологiя 2

1. На певному етапi онтогенезу люди-
ни мiж кровоносними системами матерi i
плоду встановлюється фiзiологiчний зв’я-
зок. Цюфункцiю виконує провiзорний ор-
ган:

A. Плацента
B.Жовтковий мiшок
C. Амнiон
D. Серозна оболонка
E. Алантоїс

2. У жiнки народилася мертва дитина з
множинними вадами розвитку. Яке про-
тозойне захворювання могло спричинити
внутрiшньоутробну загибель плоду?

A. Токсоплазмоз
B. Амебiаз
C. Трихомонiаз
D. Лямблiоз
E. Балантидiаз

3. Встановлено ураження ВIЛ Т-лiмфо-
цитiв. При цьому фермент вiрусу зворо-
тна транскриптаза (РНК-залежна ДНК-
полiмераза) каталiзує синтез:

A. ДНК на матрицi вiрусної i-РНК
B. Вiрусної i-РНК на матрицi ДНК
C. ДНК на вiруснiй р-РНК
D. Вiрусної РНК на матрицi ДНК
E. i-РНК на матрицi вiрусного бiлку

4. У 50-х роках у Захiднiй Європi вiд ма-
терiв, якi приймали в якостi снодiйного
талiдомiд, народилося кiлька тисяч дiтей
з вiдсутнiстю або недорозвиненням кiнцi-
вок, порушенням будови скелета, iншими
вадами. Яка природа даної патологiї?

A. Тератогенна дiя
B. Трисомiя
C.Моносомiя
D. Триплоїдiя
E. Генна мутацiя

5. Пацiєнт, що прийшов на прийом, скар-
житься на свербiж мiж пальцями. Лiкар
поставив дiагноз: скабiєс. Якi членистоно-
гi можуть спричиняти це захворювання?

A. Коростяний свербун
B. Собачий клiщ
C. Тайговий клiщ
D. Дермацентор
E. Селищний клiщ

6.Умедико-генетичну консультацiю звер-

нувся чоловiк з приводу безплiддя. В ядрах
бiльшостi клiтин епiтелiю слизової обо-
лонки щоки у нього виявлено одне тiльце
Барра. Про який синдром може йти мова?

A. Клайнфельтера
B.Шерешевського-Тернера
C. Патау
D. Едвардса
E. Дауна

7. Пiд час постсинтетичного перiоду мiто-
тичного циклу було порушено синтез бiл-
кiв тубулiнiв. До яких наслiдкiв це може
призвести?

A. Порушення формування веретена подi-
лу
B.Порушення цитокiнезу
C. Порушення спiралiзацiї хромосом
D. Порушення репарацiї ДНК
E. Скорочення тривалостi мiтозу

8. У чоловiка i його сина iнтенсивно росте
волосся по краю вушних раковин. Це яви-
ще спостерiгалося також у батька i дiдуся
за батьковою лiнiєю. Який тип успадку-
вання зумовлює це?

A. Зчеплений з Y-хромосомою
B.Аутосомно-рецесивний
C. Домiнантний, зчеплений з Х-хромосо-
мою
D. Аутосомно-домiнантний
E. Рецесивний, зчеплений з Х-хромосомою

9. При деяких гельмiнтозах людина мо-
же сама виявити гельмiнта, оскiльки зрiлi
членики збудника можуть активно випов-
зати з ануса людини. Це характерно для:

A. Тенiаринхозу
B. Тенiозу
C. Гiменолепiдозу
D. Дифiлоботрiозу
E. Ехiнококозу

10. В дiлянцi хромосоми гени розташо-
ванi в такiй послiдовностi: ABCDEFG. В
результатi дiї радiоактивного випромiню-
вання вiдбулася перебудова, пiсля чого дi-
лянка хромосоми має наступний вигляд:
ABDEFG. Яка мутацiя вiдбулася?

A. Делецiя
B.Мутацiя
C. Дуплiкацiя
D. Iнверсiя
E. Iнсерцiя



Нормальна анатомiя 3

1. Пiд час розтину порожнин серця на
внутрiшнiй стiнцi були виявленi гребiнцевi
м’язи. Якi вiддiли порожнин серця розкри-
тi?

A. Вушка правого i лiвого передсердь
B. Правий i лiвий шлуночок
C. Вушко лiвого передсердя i лiвий шлуно-
чок
D. Лiве передсердя i лiвий шлуночок
E. Праве передсердя i правий шлуночок

2.Пiд час пологової дiяльностi при важко-
му прорiзуваннi голiвки плоду, щоб уни-
кнути розриву промежини, виконують
розсiчення отвору пiхви бiля основи ве-
ликої статевої губи. Який м’яз промежини
при цьому розсiкають?

A. Цибулинно-губчастий м’яз
B. Сiднично-печеристий м’яз
C. Поверхневий поперечний м’яз
D. Зовнiшнiй сфiнктер прямої кишки
E. Глибокий поперечний м’яз

3. Хворий звернувся до лiкаря з поранен-
ням проксимальної фаланги пальця, яке
ускладнилося флегмоною долонi. Гнiй за-
повнив спiльну синовiальну пiхву для зги-
начiв, в якiй лежать сухожилки поверх-
невого та глибокого згиначiв пальцiв. На
якому пальцi було ушкодження прокси-
мальної фаланги?

A. V
B. II
C. III
D. IV
E. I

4. У хворого пiсля травми колiна гомiлку
у зiгнутому пiд прямим кутом положеннi
можна змiщувати вперед i назад подiбно
до висувної шухляди. Якi зв’язки розiрва-
нi?

A. Хрестоподiбнi зв’язки колiна
B. Коса пiдколiнна
C. Поперечна зв’язка колiна
D. Великогомiлкова колатеральна
E.Малогомiлкова колатеральна

5. Хворий 63-х рокiв звернувся до невро-
патолога зi скаргою на те, що протягом
трьох мiсяцiв не може здiйснювати сто-
лярнi роботи, якi потребують точностi ви-
конання, тому що права рука робить ба-
гато нецiлеспрямованих рухiв. При дослi-
дженнi виявлено, що у хворого пошкодже-
на:

A. Gyrus supramarginalis
B. Gyrus precentralis
C. Gyrus postcentralis
D. Gyrus temporalis superior
E. Gyrus angularis

6. Пiсля перенесеного запального захво-

рювання у хворого виникло неповне вiд-
ведення очного яблука в латеральну сто-
рону. Який нерв у хворого пошкоджений?

A. Вiдвiдний
B.Окоруховий
C. Блоковий
D. Зоровий
E. Лицевий

7. До отоларинголога звернувся хворий, у
якого пiд час огляду гортанi виявлено не-
повне змикання голосових зв’язок при фо-
нацiї. Голосова щiлина при цьому приймає
форму овалу. Функцiя якого м’яза гортанi
порушена у хворого?

A. M. vocalis
B. M. cricoaryttenoideus lateralis
C. M. cricoaryttenoideus posterior
D. M. thyroaryttenoideus
E. M. aryttenoideus transversus

8.У полi зору цистоскопа гладка поверхня
слизової оболонки, без складок. Яка ча-
стина сечового мiхура у полi зору?

A.Мiхуровий трикутник
B. Верхiвка
C. Тiло
D.Шийка
E. Дно

9. Жiнка 40-ка рокiв звернулася iз скар-
гами на неможливiсть розгинати стопу i
пальцi, що створює труднощi при ходьбi.
Об’єктивно: ступня звисає, дещо повер-
нена всередину, пальцi її зiгнутi (”кiнська
стопа”), чутливiсть втрачена на зовнiшнiй
поверхнi гомiлки i тильнiй поверхнi стопи.
Який нерв уражений?

A. Спiльний малогомiлковий
B. Великогомiлковий
C. Сiдничний
D. Стегновий
E.Пiдшкiрний

10.У хворого з невритом стегнового нерва
порушено згинання стегна та розгинання
гомiлки у колiнному суглобi. Функцiя яко-
го м’яза при цьому порушена?

A. Чотирьохголовий м’яз стегна
B. Двоголовий м’яз стегна
C. Триголовий м’яз стегна
D. Пiвсухожилковий м’яз
E.Пiвперетинчастий м’яз

11. До лiкарнi надiйшов пацiєнт з перфо-
ративною виразкою задньої стiнки шлун-
ка. Який елемент очеревини хiрург пiд час
операцiї повинен ретельно обстежити?
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A. Чепцева сумка
B. Печiнкова сумка
C. Передшлункова сумка
D. Лiвий бiчний канал
E. Права брижова пазуха

12. У хворого 65-ти рокiв при неврологi-
чному обстеженнi виявлено крововилив у
межах верхньої скроневої звивини. У зонi
кровопостачання якої артерiї воно знахо-
диться?

A. Середня мозкова
B. Передня мозкова
C. Задня мозкова
D. Передня сполучна
E. Основна

13. У хворого пухлина черевної порожни-
ни, що стискає нижню порожнисту вену.
Який кава-кавальний анастомоз на пере-
днiй стiнцi живота забезпечить вiдтiк ве-
нозної кровi?

A.Мiж верхньою i нижньою надчеревними
венами
B.Мiж непарною i напiвнепарною венами
C.Мiж хребетними i пупковими венами
D.Мiж верхнiми i нижнiми прямокишкови-
ми венами
E.Мiж пупковою i верхньою надчеревною
венами

14. На заняттях з лiкувальної фiзкультури
лiкар-фiзiотерапевт запропонував юна-
кам вiдхилитися назад i дiстати долонями
пiдлогу. Яка зв’язка запобiгає надмiрному
розгинанню хребтового стовпа?

A. Передня поздовжня
B.Жовта
C. Задня поздовжня
D. Надостьова
E.Мiжпоперечна

15. Хiрург пiд час операцiї на щитоподi-
бнiй залозi перев’язав верхню щитоподi-
бну артерiю. Гiлку якої судини перев’язав
лiкар?

A. A. carotis externa
B. A. lingualis
C. A. facialis
D. A. carotis interna
E. A. pharyngea ascendens



Гiстологiя 5

1. У гiстопрепаратi яєчника жiнки ви-
значаються структури, що мають велику
порожнину. Овоцит I порядку в них оточе-
ний прозорою оболонкою, променистим
вiнцем i розташований у яйценосному гор-
бику, стiнка утворена шаром фолiкуляр-
них клiтин i текою. Вкажiть, якiй структу-
рi яєчника належать данi морфологiчнi
ознаки:

A. Зрiлий (третинний) фолiкул
B. Примордiальний фолiкул
C. Первинний фолiкул
D.Жовте тiло
E. Атретичне тiло

2. При гастритах, як правило, ушкоджую-
ться залози слизової оболонки шлунку. За
рахунок яких клiтин можлива їх регенера-
цiя?

A.Шийковi мукоцити
B. Парiєтальнi
C. Головнi
D. Додатковi
E. Ендокриннi

3. На гiстологiчному препаратi представ-
лений зрiз судини, що характеризується
правильною круглою формою; зiяє, стiн-
ка складається з 3-х оболонок, де у сере-
днiй спостерiгається наявнiсть 40-50 вiкон-
частих еластичних мембран. Яка судина
представлена на препаратi?

A. Артерiя еластичного типу
B. Вена м’язового типу
C. Артерiя змiшаного типу
D. Кровоносний капiляр
E. Артерiя м’язового типу

4. У працiвникiв хiмiчних комбiнатiв,
де виробляють органiчнi розчинники,
якi здатнi розчиняти фосфолiпiди, часто

розвиваються захворювання легень. Який
компонент аерогематичного бар’єру при
цьому пошкоджується в першу чергу?

A. Сурфактант
B. Респiраторнi альвеолоцити
C. Секреторнi альвеолоцити
D. Альвеолярнi макрофаги
E. Септальнi клiтини

5. Хворому поставлений дiагноз: гострий
пiєлонефрит iз запаленням стiнок нирко-
вих чашечок i мисок. Який епiтелiй зазнав
пошкодження?

A. Перехiдний
B. Багатошаровий кубiчний
C. Багатошаровий плоский зроговiлий
D. Одношаровий призматичний
E. Багаторядний вiйчастий

6. Пiд час ендоскопiчного дослiдження лi-
кар виявив порушення цiлiсностi стiнки
шлунка в межах слизової оболонки. Вка-
жiть, яким типом епiтелiю в нормi висте-
лена з середини стiнку шлунка:

A. Одношаровий призматичний залози-
стий
B. Багатошаровий плоский зроговiлий
C. Псевдобагатошаровий
D. Багатошаровий плоский незроговiлий
E.Перехiдний

7. В аналiзi кровi лаборант виявив без’я-
дернi форменi елементи у виглядi двов-
гнутих дискiв. Назвiть їх:

A. Еритроцити
B. Лiмфоцити
C.Моноцити
D. Нейтрофiли
E. Еозинофiли
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1. Експериментатору необхiдно якнай-
швидше виробити умовний рефлекс у со-
баки. На базi якого безумовного рефлексу
доцiльно виробляти умовний?

A. Захисний
B. Травний
C. Статевий
D. Орiєнтувальний
E. Мiотатичний

2. У хворого вiдсутнiй зiр, але зiничний ре-
флекс реалiзується нормально. Де може
знаходитись зона пошкодження?

A. Зорова кора
B. Верхнi горбики чотиригорбкового тiла
C. Нижнi горбики чотиригорбкового тiла
D. Соматосенсорна кора
E. Зоровий перехрест

3. Пiд час пiдйому пiшки на 5 поверх у лю-
дини пiдвищився артерiальний тиск. При-
чиною є збiльшення:

A. Хвилинного об’єму кровi
B. Кiлькостi функцiонуючих капiлярiв
C. В’язкостi кровi
D. Вмiсту iонiв в плазмi кровi
E. Об’єму циркулюючої кровi

4. На iзольованому серцi шляхом охо-
лодження припиняють функцiонування
окремих структур. Яку структуру охоло-
дили, якщо серце внаслiдок цього споча-
тку припинило скорочення, а далi вiдно-
вило їх iз частотою у 2 рази меншою за
вихiдну?

A. Синоатрiальний вузол
B. Атрiовентрикулярний вузол
C. Пучок Гiса
D. Нiжки пучка Гiса
E. Волокна Пуркiньє

5. Людина стоїть у кiмнатi в легкому одязi;
температура повiтря +14oC . Вiкна i дверi
зачиненi. Яким шляхом органiзм людини
вiддає найбiльше тепла?

A. Теплорадiацiя
B. Теплопроведення
C. Конвекцiя
D. Випаровування
E. Перспiрацiя

6. У людини частота серцевих скорочень
постiйно утримується на рiвнi 40 разiв за
хвилину. Що є водiєм ритму серця?

A. Атрiовентрикулярний вузол
B. Синоатрiальний вузол
C. Пучок Гiса
D. Нiжки пучка Гiса
E. Волокна Пуркiньє

7. В ходi обстеження людини необхiдно
визначити, яка частка альвеолярного по-

вiтря оновлюється пiд час кожного вдиху.
Який з наведених показникiв необхiдно
розрахувати для цього?

A. Коефiцiєнт легеневої вентиляцiї
B. Хвилинний об’єм дихання
C. Хвилинна альвеолярна вентиляцiя
D. Життєва ємнiсть легень
E. Функцiональна залишкова ємнiсть ле-
гень

8. У людини, яка обертається на карусе-
лi виникли збiльшення частоти серцевих
скорочень, потовидiлення, нудота. З по-
дразненням яких рецепторiв, перш за все,
це пов’язано?

A. Вестибулярнi
B. Пропрiоцептори
C. Дотиковi
D. Слуховi
E. Зоровi

9. При дослiдженнi людини у вертикальнiй
позi встановлено, що в альвеолах верхiвок
легень парцiальний тиск кисню складає
140 мм рт.ст. Причиною цього є те, що у
даних вiддiлах легень:

A. Вентиляцiя переважає над перфузiєю
B. Перфузiя переважає над вентиляцiєю
C. Перфузiя i вентиляцiя врiвноваженi
D. Вентиляцiя вiдсутня
E. -

10. Людина вийшла з кондицiйованого
примiщення на вулицю, де температура
повiтря дорiвнює +40oC , вологiсть повi-
тря - 60%. Вiддача тепла з органiзму на
вулицi буде здiйснюватися за рахунок:

A. Випаровування поту
B. Конвекцiї
C. Радiацiї
D. Проведення
E. -

11. Внаслiдок руйнування певних структур
стовбуру мозку тварина втратила орiєнту-
вальнi рефлекси. Якi структури було зруй-
новано?

A. Чотиригорбковi тiла
B. Медiальнi ядра ретикулярної формацiї
C. Червонi ядра
D. Вестибулярнi ядра
E. Чорна речовина

12. В експериментi на iзольованiй збудли-
вiй клiтинi необхiдно отримати збiльшен-
ня мембранного потенцiалу спокою (гi-
перполяризацiю). Для цього доцiльно ви-
кликати активацiю таких iонних каналiв:
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A. Калiєвi
B. Натрiєвi
C. Калiєвi та натрiєвi
D. Кальцiєвi
E. Натрiєвi та кальцiєвi

13. У хворого збiльшений основний обмiн,
пiдвищена температура тiла, тахiкардiя у
станi спокою. Причиною цього може бути
пiдвищена функцiя:

A. Щитоподiбної залози
B. Пiдшлункової залози
C. Нейрогiпофiзу
D. Кiркової речовини наднирникiв
E. Статевих залоз

14. У людини внаслiдок травми мозку ста-
лося вимкнення грудного дихання зi збе-
реженням дiафрагмального. У разi якої
локалiзацiї травми це може вiдбутися?

A. Мiж шийними та грудними сегментами
спинного мозку
B. На рiвнi варолiєвого моста
C. На рiвнi 1-го шийного сегмента спинного
мозку
D. На рiвнi ретикулярної формацiї стовбу-
ра
E. На рiвнi 8-го грудного сегмента спинно-
го мозку

15. У жiнки пiд час пологiв в зв’язку з
крововтратою визначили групу кровi за
системою АВО. Реакцiя аглютинацiї ери-
троцитiв вiдбулася зi стандартними сиро-
ватками груп О (I), А (II) i не вiдбулася
зi стандартною сироваткою групи В (III).
Дослiджувана кров належить до групи:

A. В (III)
B. О (I)
C. А (II)
D. АВ (IV)
E. -

16. Зменшення тиску кровi в каротидно-
му синусi рефлекторно викликає наступнi
ефекти:

A. Зростання частоти серцевих скорочень
B. Зменшення венозного тиску
C. Брадикардiя
D. Гiперпное
E. Зростання венозного тиску

17. У людини масою тiла 80 кг пiсля трива-
лого фiзичного навантаження об’єм цир-
кулюючої кровi знижений до 5,4 л, гемато-
крит - 50%, загальний бiлок кровi - 80 г/л.
Такi показники кровi є наслiдком, перш за
все:

A. Втрати води з потом
B. Збiльшення кiлькостi еритроцитiв
C. Збiльшення вмiсту бiлкiв в плазмi
D. Збiльшення об’єму циркулюючої кровi
E. Збiльшення дiурезу

18. Пiсля споживання солоної їжi у люди-
ни значно зменшилася кiлькiсть сечi. Пiд-
вищена секрецiя якого гормону призвела
до зменшення дiурезу?

A. Вазопресин
B. Натрiйуретичний
C. Ангiотензин-II
D. Альдостерон
E. Ренiн

19. У хворого 40-ка рокiв в результа-
тi щелепно-лицьової травми порушилася
функцiя пiд’язикової i пiдщелепної залоз
злiва - залози почали секретувати невели-
ку кiлькiсть густої слини. Функцiя якого
нерва порушена?

A. Лицьовий
B. Пiд’язиковий
C. Язикоглотковий
D. Трiйчастий
E. Блукаючий

20. 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

21. Пiд час експерименту, внаслiдок уве-
дення тваринi синтетичного аналога ти-
реоїдних гормонiв, збiльшилася частота
серцевих скорочень, що опосередковано:

A. Симпатичною нервовою системою
B. Парасимпатичною нервовою системою
C. Метасимпатичною нервовою системою
D. Соматичною нервовою системою
E. -

22. Студент дiстав завдання розрахувати
альвеолярну вентиляцiю. Для цього йому
необхiднi знати наступнi показники зовнi-
шнього дихання:
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A. Дихальний об’єм, об’єм мертвого про-
стору, частота дихання
B. Дихальний об’єм, резервний об’єм вдиху,
резервний об’єм видиху
C. Частота дихання, життєва ємнiсть ле-
гень, резервний об’єм вдиху
D. Об’єм мертвого простору, життєва
ємнiсть легень, дихальний об’єм
E. Хвилинний об’єм дихання, частота
дихання, дихальний об’єм

23. Жiнка 35-ти рокiв розпочала голодува-

ти. Депо яких поживних речовин викори-
стовується у початковий перiод голоду-
вання i як при цьому змiнюється дихаль-
ний коефiцiєнт (ДК)?

A. Вуглеводи, ДК наближається до 1
B. Бiлки, ДК наближається до 0,7
C. Бiлки, ДК наближається до 1
D. Жири, ДК наближається до 0,85
E. Жири, ДК наближається до 0,72
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1.При дiї окислювачiв (перекис водню,
оксиди азоту та iншi), гемоглобiн, до скла-
ду якого входить Fe2+, перетворюється на
сполуку, що мiстить Fe3+. Ця сполука НЕ
ЗДАТНА переносити кисень i має назву:

A.Метгемоглобiн
B. Карбоксигемоглобiн
C. Карбгемоглобiн
D. Оксигемоглобiн
E. Глiкозильований гемоглобiн

2. У жiнки 62-х рокiв розвинулася ката-
ракта (помутнiння кришталику) на фонi
цукрового дiабету. Вкажiть, який тип мо-
дифiкацiї бiлкiв має мiсце при дiабетичнiй
катарактi:

A. Глiкозилювання
B. Фосфорилювання
C. АДФ-рибозилювання
D.Метилювання
E. Обмежений протеолiз

3. У новонародженої дитини пiсля году-
вання молоком спостерiгаються диспепти-
чнi розлади (диспепсiя, блювання). При
годуваннi розчином глюкози цi явища зни-
кають. Вкажiть фермент, що бере участь
в перетравленнi вуглеводiв, недостатня
активнiсть якого призводить до вказаних
розладiв:

A. Лактаза
B. Амiлаза
C. Сахараза
D. Iзомальтаза
E.Мальтаза

4. Хворий пiсля прийому жирної їжi вiд-
чуває нудоту, млявiсть, з часом з’явилися
ознаки стеатореї. В кровi: холестерин - 9,2
ммоль/л. Причиною такого стану є неста-
ча:

A.Жовчних кислот
B. Триглiцеридiв
C.Жирних кислот
D. Фосфолiпiдiв
E. Хiломiкронiв

5. Знешкодження ксенобiотикiв (лiкар-
ських засобiв, епоксидiв, ареноксидiв, аль-
дегiдiв, нiтропохiдних тощо) та ендоген-
них метаболiтiв (естрадiолу, простаглан-
динiв, лейкотрiєнiв) вiдбувається в печiнцi
шляхом їх кон’югацiї з:

A. Глутатiоном
B. Аспарагiновою кислотою
C. Глiцином
D. S-Аденозилметiонiном
E. Фосфоаденозином

6. Для пiдвищення результатiв спортсме-
ну рекомендували застосовувати препа-
рат, що мiстить карнiтин. Який процес

найбiльшою мiрою активiзується карнi-
тином?

A. Транспорт жирних кислот в мiтохондрiї
B. Синтез стероїдних гормонiв
C. Синтез кетонових тiл
D. Синтез лiпiдiв
E. Тканинне дихання

7. Центральну роль в обмiнi амiнокислот
у нервовiй тканинi вiдiграє глутамiнова
кислота. Це пов’язано з тим, що дана амi-
нокислота:

A. Зв’язує амiак з утворенням глутамiну
B. Використовується для синтезу лiкiв
C. Використовується для синтезу глюкози
D. Використовується для синтезу нейро-
специфiчних бiлкiв
E. Використовується для синтезу ацетоно-
вих тiл

8. Бiологiчне окиснення та знешкоджен-
ня ксенобiотикiв вiдбувається за рахунок
гемвмiсних ферментiв. Який метал є обо-
в’язковою складовою цих ферментiв?

A. Fe
B. Zn
C. Co
D. Mg
E. Mn

9. Пiд час бiгу на довгi дистанцiї скелетна
мускулатура тренованої людини викори-
стовує глюкозу з метою отримання енер-
гiї АТФ для м’язового скорочення. Вка-
жiть основний процес утилiзацiї глюкози
за цих умов:

A. Аеробне окиснення
B.Анаеробний глiколiз
C. Глiкогенолiз
D. Глюконеогенез
E. Глiкогенез

10. Характерними ознаками холери є
втрата органiзмом великої кiлькостi води
та iонiв натрiю. Що є основою бiохiмiчної
дiї холерного токсину?

A. Активацiя аденiлатциклази в епiтелiї
тонкої кишки
B. Посилення секрецiї ренiну клiтинами
ниркових артерiол
C. Окислення альдостерону в корi наднир-
никiв
D. Гальмування синтезу вазопресину у
гiпоталамусi
E.Посилення синтезу кортикотропiну

11. У новонародженої дитини спостерiгає-
ться зниження iнтенсивностi смоктання,
часте блювання, гiпотонiя. У сечi та кровi
значно пiдвищена концентрацiя цитрулiну.
Який метаболiчний процес порушений?
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A. Орнiтиновий цикл
B. ЦТК
C. Глiколiз
D. Глюконеогенез
E. Цикл Корi

12. Через 6 годин пiсля iнфаркту мiокар-
да у хворого в кровi пiднялася активнiсть
лактатдегiдрогенази. Наявнiсть якого iзо-
ферменту в кровi слiд чекати у цьому ви-
падку?

A. ЛДГ1
B. ЛДГ2
C. ЛДГ3
D. ЛДГ4
E. ЛДГ5

13.Пiд дiєю УФ-опромiнення та iншихфа-
кторiв можуть вiдбуватися змiни в стру-
ктурi ДНК. Репарацiя молекули ДНК до-
сягається узгодженою дiєю всiх наступних
ферментiв, ЗА ВИНЯТКОМ:

A. Амiноацил-тРНК-синтетаза
B. ДНК-полiмераза
C. Ендонуклеаза
D. ДНК-глiкозидаза
E. ДНК-лiгаза

14. Людина вживає надмiрну кiлькiсть ву-
глеводiв. Який метаболiчний процес акти-
вується в органiзмi при цьому?

A. Лiпогенез
B. Глiкогенолiз
C. Сечовиноутворення
D. Лiполiз
E. Синтез нуклеїнових кислот

15. Аспiрин iнгiбує синтез простагланди-
нiв, завдяки блокуванню активностi ци-
клооксигенази. Яка жирна кислота необ-
хiдна для цього синтезу?

A. Арахiдонова
B. Лiнолева
C. Лiноленова
D. Стеаринова
E. Пальмiтинова

16. Хворому на туберкульоз призначено
антибiотик олiгомiцин. Назвiть процес,
який iнгiбується цим препаратом у ди-
хальному ланцюзi мiтохондрiй при роз-
множеннi туберкульозної палички:

A. Окисне фосфорилювання
B. Трансамiнування
C. Реплiкацiя
D. Трансляцiя
E. Iнiцiацiя

17. У хворого з яскраво вираженою жов-
тушнiстю шкiри, склер та слизових обо-
лонок, сеча має колiр темного пива, кал
свiтлий. У кровi пiдвищений вмiст прямо-

го бiлiрубiну, в сечi визначається бiлiрубiн.
Який тип жовтяницi у хворого?

A. Обтурацiйна
B.Паренхiматозна
C. Гемолiтична
D. Кон’югацiйна
E. Екскрецiйна

18.Внаслiдок дефiциту УФО-ендонуклеази
порушується репарацiя ДНК i виникає та-
ке захворювання:

A. Пiгментна ксеродермiя
B.Подагра
C. Фенiлкетонурiя
D. Альбiнiзм
E. Серпоподiбноклiтинна анемiя

19. Жiнка лiтнього вiку перенесла силь-
ний стрес. У кровi рiзко збiльшилась кон-
центрацiя адреналiну i норадреналiну. Якi
ферменти каталiзують процес iнактивацiї
катехоламiнiв?

A.Моноамiнооксидази
B. Глiкозидази
C. Пептидази
D. Карбоксилази
E. Тирозиназа

20. Внаслiдок дефiциту вiтамiну D у ди-
тини визначаються симптоми рахiту. Зни-
ження активностi якого ферменту кровi
спостерiгається при цьому?

A. Лужна фосфатаза
B. Кисла фосфатаза
C. α-амiлаза
D. Холiнестераза
E. Креатинкiназа

21. У хворого з синдромом Iценко-
Кушинга спостерiгаються стiйка гiперглi-
кемiя та глюкозурiя. Синтез та секрецiя
якого гормону збiльшенi у цього хворого?

A. Кортизол
B.Адреналiн
C. Глюкагон
D. Тироксин
E.Альдостерон

22. Хворий на сiмейну гiперлiпiдемiю, ви-
кликану дефiцитом рецепторiв до ЛПНЩ,
вживав iнгiбiтор бета-гiдроксиметил-
глутарил-КоА-редуктази. Цей препарат
сприяє:

A. Зниженню рiвня холестеролу кровi
B.Пiдвищенню рiвня сквалену в клiтинах
C. Зниженню клiтинного вмiсту бета-ГМГ-
КоА
D. Пiдвищенню рiвня триацилглiцеролiв
кровi
E. Пiдвищенню активностi клiтинної ацил-
холестеролацилтрансферази
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1. У хворого пiсля травми виникла не-
обхiднiсть введення протиправцевої сиро-
ватки, але проба на чутливiсть до сиро-
ватки виявилася позитивною. Специфiчну
гiпосенсибiлiзацiю у хворого слiд викона-
ти за допомогою введення:

A. Мiнiмальних доз специфiчного алергену
B. Фiзiологiчних доз глюкокортикоїдiв
C. Роздiльної дози специфiчного алергену
D. Лiкувальних доз антигiстамiнних препа-
ратiв
E. Наркотичних речовин, що знижують
чутливiсть

2. У пiдлiтка 12-ти рокiв, який хворiє на
бронхiальну астму, розвинувся тяжкий на-
пад астми: виражена експiраторна зади-
шка, блiдiсть шкiрних покровiв. Який вид
порушення альвеолярної вентиляцiї має
мiсце?

A. Обструктивний
B. Рестриктивний
C. Торако-дiафрагмальний
D. Центральний
E. Нервово-м’язовий

3. Внаслiдок захворювання нирок у пацiє-
нта вiдмiчаються набряки. В аналiзах се-
чi: масивна протеїнурiя. Який механiзм є
основним у виникненнi набрякiв у такого
пацiєнта?

A. Зниження онкотичного тиску плазми
кровi
B. Пiдвищення осмотичного тиску плазми
кровi
C. Зниження онкотичного тиску лiмфи
D. Зниження онкотичного тиску тканин
E. Зниження фiльтрацiйного тиску в нир-
ках

4. У хворого, що страждає на важку фор-
му порушення водно-сольового обмiну, на-
стала зупинка серця у дiастолi. Який най-
бiльш iмовiрний механiзм зупинки серця у
дiастолi?

A. Гiперкалiємiя
B. Гiпернатрiємiя
C. Дегiдратацiя органiзму
D. Гiпокалiємiя
E. Гiпонатрiємiя

5. Пiдвищення внутрiшньочерепного ти-
ску у хворого з церебральною гематомою
обумовило надмiрну активнiсть блукаю-
чого нерва (ваготонiю) та змiну частоти
серцевих скорочень. Який вид аритмiї сер-
ця виникає при цьому?

A. Синусова брадикардiя
B. Синусова тахiкардiя
C. Шлуночкова екстрасистолiя
D. Пароксизмальна тахiкардiя
E. Передсердно-шлуночкова блокада

6. В експериментi у кролика було видале-
но верхнiй шийний вузол симпатичного
стовбура. На боцi видалення спостерiгає-
ться почервонiння i пiдвищення темпера-
тури шкiри голови. Яка форма порушень
периферичного кровообiгу розвинулась у
кроля?

A. Нейропаралiтична артерiальна гiпере-
мiя
B. Нейротонiчна артерiальна гiперемiя
C. Метаболiчна артерiальна гiперемiя
D. Венозна гiперемiя
E. Стаз

7. При анемiї в периферичнiй кровi ви-
значаються дегенеративнi i регенеративнi
форми еритроцитiв. Якi з наведених форм
еритроцитiв є регенеративними?

A. Ретикулоцити
B. Мiкроцити
C. Сфероцити
D. Пойкiлоцити
E. Гiперхромнi еритроцити

8. При патологiї нирок в сечi з’являються
патологiчнi складовi частини. Який з наве-
дених симптомiв свiдчить про пiдвищення
проникностi клубочкової мембрани?

A. Протеїнурiя
B. Глюкозурiя
C. Амiноацидурiя
D. Алкаптонурiя
E. Пiурiя

9. У хворого, який на тлi атеросклеро-
зу перенiс iшемiчний iнсульт, спостерiга-
ється порушення рухової функцiї у вигля-
дi гемiплегiї. Яка з перерахованих ознак є
характерною для уражених кiнцiвок при
данiй патологiї?

A. Гiпертонус м’язiв
B. Гiпорефлексiя
C. Гiпотонус м’язiв
D. Трофiчнi розлади
E. -

10. Чоловiка 49-ти рокiв доставили з мi-
сця автомобiльної аварiї в лiкарню в не-
притомному станi. Шкiрнi покриви блiдi,
пульс частий i поверхневий. Переломiв кi-
сток i пошкодження головного мозку не
виявлено. При пункцiї черевної порожни-
ни отримано значну кiлькiсть кровi. Пер-
винною причиною тяжкого стану потер-
пiлого є:

A. Гiповолемiя
B. Еритропенiя
C. Гiпонатрiємiя
D. Гiпопротеїнемiя
E. Гiпоiнсулiнемiя

11. У студента через добу пiсля iспиту в
аналiзi кровi виявили лейкоцитоз без iсто-
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тної змiни в лейкоцитарнiй формулi. Який
механiзм найiмовiрнiше зумовив розвиток
виявленої змiни в периферичнiй кровi?

A. Перерозподiл лейкоцитiв в органiзмi
B. Посилення лейкопоезу
C. Зменшення руйнування лейкоцитiв
D. Уповiльнення емiграцiї лейкоцитiв до
тканин
E. -

12. У дитини, яка часто хворiє на ангiни
та фарингiти, вiдзначається збiльшення
лiмфовузлiв i селезiнки. Зовнiшнiй вигляд
характеризується пастознiстю та блiдi-
стю, м’язова тканина розвинена слабко.
У кровi спостерiгається лiмфоцитоз. Як
називається такий вид дiатезу?

A. Лiмфатико-гiпопластичний
B. Ексудативно-катаральний
C. Нервово-артритичний
D. Астенiчний
E. Геморагiчний

13. У жiнки при профiлактичному оглядi
виявили пухлину молочної залози. Резуль-
тати бiопсiї пiдтвердили наявнiсть злоякi-
сної пухлини. Який основний механiзм iн-
фiльтративного росту злоякiсної пухли-
ни?

A. Порушення контактного гальмування
B. Здатнiсть пухлинних клiтин до амебої-
дного руху
C. Збiльшення адгезивностi пухлинних
клiтин
D. Пiдвищення активностi кейлонiв в
клiтинi
E. Пiдвищення ферментативної активностi
лiзосом

14. Реалiзацiя загального адаптацiйного
синдрому здiйснюється переважно через
нейроендокринну систему. Якiй з ланок
цiєї системи належить провiдна роль у па-
тогенезi реакцiї, що розвивається?

A. Гiпофiзарно-адреналова
B. Гiпофiзарно-тиреоїдна
C. Гiпофiзарно-адреногенiтальна
D. Гiпофiзарно-iнсулярна
E. Гiпофiзарно-юкстагломерулярна

15. У вiддiлення реанiмацiї поступив хво-
рий пiсля ДТП з однобiчним пневмотора-
ксом. Який вид дихання спостерiгається у
даному випадку?

A. Поверхневе часте
B. Глибоке часте
C. Поверхневе рiдке
D. Поверхневе
E. Асфiктичне

16. Дiвчина, хвора на цукровий дiабет, че-
кає на донорську нирку. Яке ускладнення
дiабету є в неї причиною хронiчної нирко-

вої недостатностi?

A. Мiкроангiопатiя
B. Макроангiопатiя
C. Атеросклероз
D. Нейропатiя
E. Ретинопатiя

17. Робота шахтарiв у забої часто спричи-
нює антракоз. Який вид дихальної недо-
статностi може розвинутися при цьому?

A. Рестриктивний
B. Обструктивний
C. Дисрегуляторний
D. Торакальний
E. Дiафрагмальний

18. Вiдповiдно до сучасної концепцiї ате-
рогенезу ”Response to injury”, атероскле-
роз є проявом хронiчного запалення в iн-
тимi артерiй. З якою стадiєю запалення
пов’язано формування фiброзних бляшок
при атеросклерозi:

A. Пролiферацiя
B. Первинна альтерацiя
C. Вторинна альтерацiя
D. Ексудацiя
E. Трансформацiя

19. Людину 35-ти рокiв вкусила бджола.
На мiсцi укусу комахи визначається на-
бряк, гiперемiя, пiдвищення температури.
Назвiть iнiцiальний патогенетичний фа-
ктор запального 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

20. У хворої при гастродуоденоскопiї вия-
вили множиннi виразки шлунка. Дiагно-
стовано синдром Золлiнгера-Еллiсона.
Надлишок якого гормону має мiсце в да-
ному випадку?

A. Гастрин
B. Iнсулiн
C. Тироксин
D. Кортизол
E. Окситоцин

21. Юнак 15-ти рокiв пiсля переохоло-
дження був доставлений в лiкарню зi скар-
гами на бiль, озноб. При оглядi ”гусяча
шкiра”, блiдiсть, температура тiла посту-
пово пiдвищується. Яка стадiя гарячки
спостерiгається у хворого?
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A. St. incrementi
B. St. fastigii
C. St. decrementi
D. St. absorbi
E. St. inflamenti

22. На щурах моделювали опiки. Збiль-
шилось утворення гiстамiну, серотонiну,
кiнiнiв, оксиду азоту. Який тип причинно-
наслiдкових вiдносин у патогенезi єднає цi
змiни з розвитком артерiальної гiперемiї
та пiдвищення проникностi судин?

A. Конвергенцiя
B. Circulus vitiosus
C. ”Пряма лiнiя”
D. Дивергенцiя
E. Саногенез

23. Пiд час проведення морфологiчного
дослiдження периферичної кровi хворого
було помiчено, що у еритроцитiв забарв-
лена лише периферична частина, а в цен-
трi є незабарвлене прояснення. Кольоро-
вий показник - 0,56. Яка анемiя найбiльш
iмовiрна у цього пацiєнта?

A. Залiзодефiцитна
B. Гемолiтична
C. B12 фолiєводефiцитна
D. Сидеробластна
E. Апластична
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1. Хворий на хронiчний пiєлонефрит
помер вiд хронiчної ниркової недостатно-
стi. При життi аускультативно вiдмiчено
”шум тертя перикарду”. На розтинi вияв-
лено, що епiкард тьмяний, шорсткий, нi-
би покритий волосяним покривом. Який
перикардит за характером запалення має
мiсце?

A. Фiбринозний
B. Катаральний
C. Гнiйний
D. Гнильний
E. Серозний

2. Пiд час розтину тiла померлого 43-х ро-
кiв, що страждав на IХС з розвитком iн-
фаркту мiокарда, патологоанатом виявив
набряк легень. Якi патологiчнi змiни мо-
гли зумовити набряк легень?

A. Гостра лiвошлуночкова недостатнiсть
B. Гостре загальне малокрiв’я
C. Гостра правошлуночкова недостатнiсть
D. Iшемiя малого кола
E. Стаз кровi

3. При мiкроскопiчному дослiдженнi бiоп-
тату шкiри виявляються гранульоми, якi
складаються з епiтелiоїдних клiтин, ото-
чених в основному Т-лiмфоцитами. Серед
епiтелiоїдних клiтин розташовуються по-
одинокi гiгантськi багатоядернi клiтини
типу Пирогова-Лангханса. В центрi гра-
нульом виявляються дiлянки казеозного
некрозу. Кровоноснi судини вiдсутнi. Для
якого захворювання характернi описанi
гранульоми?

A. Туберкульоз
B. Сифiлiс
C. Лепра
D. Риносклерома
E. Сап

4. Пiд час розтину тiла дiвчинки 9-ти рокiв
у верхiвцi правої легенi субплеврально бу-
ло знайдене вогнище казеозного некрозу
дiаметром 15 мм, бiфуркацiйнi лiмфатичнi
вузли збiльшенi, мiстять дрiбнi вогнища
некрозу коагуляцiйного типу. Мiкроско-
пiчно: у легеневому вогнищi та в лiмфа-
тичних вузлах навколо некротичних мас
розташованi епiтелiоїднi клiтини, лiмфо-
цити та поодинокi багатоядернi гiгантськi
клiтини. Дiагностуйте захворювання:

A. Первинний туберкульоз
B. Гематогенний туберкульоз з перева-
жним ураженням легень
C. Гематогенний генералiзований туберку-
льоз
D. Вторинний вогнищевий туберкульоз
E. Вторинний фiброзно-вогнищевий ту-
беркульоз

5. При мiкроскопiчному дослiдженнi ни-

рок жiнки 36-ти рокiв, померлої вiд нирко-
вої недостатностi, в клубочках виявлено
пролiферацiю нефротелiю капсули, подо-
цитiв та макрофагiв з утворенням ”пiвмi-
сяцiв”, некроз капiлярних петель, фiбрино-
вi тромби в їх просвiтах, а також склероз
та гiалiноз клубочкiв, атрофiю канальцiв
та фiброз строми нирок. Який з перелiче-
них дiагнозiв найбiльш iмовiрний?

A. Пiдгострий гломерулонефрит
B. Гострий гломерулонефрит
C. Хронiчний гломерулонефрит
D. Фокальний сегментарний склероз
E. Мембранозна нефропатiя

6. На розтинi тiла померлого в пiдкорко-
вих ядрах правої пiвкулi головного моз-
ку спостерiгається порожнина неправиль-
ної форми 5х3,5 см, заповнена червоними
згустками кровi та розм’якшеною ткани-
ною мозку. Назвiть патологiю, яка розви-
нулася у головному мозку:

A. Гематома
B. Геморагiчне просякнення
C. Iшемiчний iнфаркт
D. Астроцитома
E. Абсцес

7. На розтинi тiла жiнки 23-х рокiв, яка по-
мерла при явищах ниркової недостатностi,
на шкiрi обличчя виявлений ”червоний
метелик”, на мiтральному клапанi дрiбнi до
0,2 см червонувато-рожевi бородавчастi
нашарування, в нирках осередки фiбрино-
їдного некрозу в клубочках, потовщення
базальних мембран капiлярiв клубочкiв у
виглядi ”дротяних петель”, гематоксилiно-
вi тiльця, карiорексис. Яке захворювання
стало причиною смертi хворої?

A. Системний червоний вовчак
B. Вузликовий перiартерiїт
C. Ревматизм
D. Ревматоїдний артрит
E. Системна склеродермiя

8. Хвора 38-ми рокiв померла пiд час на-
паду бронхiальної астми, який не вдалося
зняти. В ходi гiстологiчного дослiдження
у просвiтi бронхiв виявленi накопичення
слизу, в стiнцi бронхiв численнi лаброци-
ти, багато з них у станi дегрануляцiї, а та-
кож велика кiлькiсть еозинофiлiв. Який
патогенез (механiзм розвитку) цих змiн у
бронхах?

A. Атопiя
B. Цитотоксична, цитолiтична дiя антитiл
C. Iмунокомплексний механiзм
D. Клiтинно обумовлений цитолiз
E. Гранулематоз

9. При операцiї у хлопчика 12-ти рокiв
видалений апендикс, який надiслано па-
тологу на дослiдження. Макроскопiчно:
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апендикс в дистальному вiддiлi з була-
воподiбним стовщенням дiаметром 3 см,
при розрiзi якого вилилася прозора жов-
тувата рiдина, стiнка апендикса стоншена.
Мiкроскопiчно: атрофiя всiх шарiв апен-
дикса, ознак запалення немає. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Водянка апендикса
B. Флегмонозний апендицит
C. Емпiєма апендикса
D. Хронiчний апендицит
E. Мiксоглобульоз апендикса

10. На секцiї тiла жiнки 76-ти рокiв бу-
ли знайденi ознаки хронiчного бронхiту
та легеневого серця, печiнка збiльшена в
розмiрах, щiльна, тканина на розрiзi стро-
ката. Мiкроскопiчно: просвiти централь-
них вен та синусоїдних капiлярiв розшире-
нi, повнокровнi, а гепатоцити на перифе-
рiї часточок з жировою дистрофiєю. Який
вид розладу кровообiгу викликав змiни пе-
чiнки?

A. Загальна венозна гiперемiя
B. Мiсцева венозна гiперемiя
C. Загальна артерiальна гiперемiя
D. Мiсцева артерiальна гiперемiя
E. Загальне малокрiв’я

11. Хворий 58-ми рокiв надiйшов у тора-
кальне вiддiлення з кровохарканням; при
бронхоскопiї виявлено звуження право-
го стовбурового бронха внаслiдок розрос-
тання сiрувато-бiлої тканини. В ходi бiо-
псiї виявлена пухлина, що складається з
дрiбних клiтин овальної й округлої форми
з гiперхромними ядрами та незначною ци-
топлазмою, клiтини справляють вражен-
ня ”голих ядер”. Клiтини пухлини ростуть
пластами, тяжами. Гiстологiчна будова пу-
хлини свiдчить про те, що у хворого:

A. Недиференцiйований рак
B. Перехiдноклiтинний рак
C. Базальноклiтинний рак
D. Пласкоклiтинний незроговiлий рак
E. Пласкоклiтинний зроговiлий рак

12. При макро- та мiкроскопiчному дослi-
дженнях дiлянки великогомiлкової кiстки
та м’яких тканин довкола виявлено дифу-
зне гнiйне запалення, що захоплює кiс-
тковий мозок, гаверсовi канали та перiост,
осередки некрозу. Про яке захворювання
слiд думати?

A. Гострий гематогений остеомiєлiт
B. Хронiчний гематогений остеомiєлiт
C. Паратиреоїдна остеодистрофiя
D. Остеонекроз
E. Хвороба Педжета

13. На розтинi тiла чоловiка, який хворiв
на фiброзно-кавернозний туберкульоз i
помер вiд ниркової недостатностi, виявле-

нi збiльшенi в розмiрах нирки, щiльнi на
дотик, сiруватого кольору, на розрiзi ма-
ють сальний вигляд. Який дiагноз можна
припустити?

A. Амiлоїдоз нирок
B. Нефросклероз
C. Гломерулонефрит
D. Хронiчний пiєлонефрит
E. Мiєломна нирка

14. Пiд час гiстологiчного дослiдження ви-
даленого збiльшеного шийного лiмфати-
чного вузла встановлено, що структура
його стерта, лiмфоїднi фолiкули вiдсутнi.
Картина його одноманiтна та представле-
на великою кiлькiстю лiмфобластiв, серед
яких наявнi клiтини з патологiчним подi-
лом. Iншi групи лiмфатичних вузлiв i кiс-
тковий мозок не змiненi. Виявленi змiни
найбiльш характернi для:

A. Лiмфосаркоми
B. Лiмфогранулематозу
C. Саркоїдозу
D. Хронiчного лiмфолейкозу
E. Неспецифiчного гiперпластичного лiм-
фаденiту

15. У чоловiка, померлого вiд внутрiшньої
кровотечi (гемоперитонеум), в печiнцi
субкапсулярно виявлено губчастий ву-
зол темно-червоного кольору розмiрами
15х10 см, добре вiдмежований вiд навко-
лишньої тканини. Мiкроскопiчно: ткани-
на вузла складається з великих судинних
тонкостiнних порожнин, вистелених ен-
дотелiальними клiтинами та заповнених
рiдкою або згорнутою кров’ю. Встановiть
вид пухлини:

A. Кавернозна гемангiома
B. Венозна гемангiома
C. Капiлярна гемангiома
D. Гемангiоперицитома
E. Лiмфангiома

16. На розтинi тiла чоловiка, який помер
вiд черевного тифу, в клубовiй кишцi вия-
вленi дефекти, розташованi по всiй дов-
жинi кишки, краї їх рiвнi, дно утворене
м’язовим шаром. Яка зi стадiй черевного
тифу дiагностована?

A. Чистих виразок
B. Загоєння
C. Утворення виразок
D. Мозкоподiбного набухання
E. Некрозу

17. При гiстологiчному дослiдженнi ший-
ного лiмфатичного вузла було виявле-
но повнокрiв’я та набухання коркового
шару, в мозковiй речовинi наявна велика
кiлькiсть плазматичних клiтин, зменшен-
ня кiлькостi лiмфоцитiв, значна макрофа-
гальна реакцiя. Назвiть характер змiн в
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лiмфатичному вузлi:

A. Антигенна стимуляцiя лiмфоїдної тка-
нини
B. Гострий лiмфаденiт
C. Лiмфома
D. Лiмфогранулематоз
E. -

18. У пацiєнтки на поверхнi шкiри лiвого
кута лопатки знайдено утвiр з наступними
характеристиками: 5-7 мм дiаметром, ку-
лястої форми, твердої консистенцiї, який

має широку основу та сосочкову поверх-
ню. Гiстологiчно: клiтини плоского епi-
телiю, що нерiвномiрно розростаються,
кiлькiсть шарiв збiльшена, надлишкова
кiлькiсть кровоносних судин. Вкажiть па-
тологiчний процес:

A. Папiлома
B. Аденома
C. ”Рак на мiсцi”
D. Аденокарцинома
E. Гiдроаденома
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1. Для оцiнки придатностi води для пит-
тя проведено бактерiологiчне дослiджен-
ня. Який показник характеризує кiлькiсть
бактерiй групи кишкових паличок, що
знаходяться в 1 л води?

A. Колi-iндекс
B. Колi-титр
C. Титр колi-фага
D. Перфрiнгенс-титр
E. Мiкробне число

2. У хворого з клiнiчними ознаками iму-
нодефiциту проведено iмунологiчнi дослi-
дження. Виявлено значне зниження кiль-
костi клiтин, що утворюють розетки з
еритроцитами барана. На основi даних
аналiзу можна зробити висновок, що у
хворого має мiсце зниження кiлькостi:

A. Т-лiмфоцитiв
B. В-лiмфоцитiв
C. Натуральних кiлерiв (NK-клiтин)
D. Компонентiв системи комплементу
E. Клiтин-ефекторiв гуморального iмунi-
тету

3.У клiтинах мозку лисицi, спiйманої у ме-
жах мiста, виявленi включення у виглядi
тiлець Бабеша-Негрi. Джерелом якого за-
хворювання була тварина?

A. Сказ
B. Iнфекцiйний мононуклеоз
C. Грип
D. Клiщовий енцефалiт
E. Вiтряна вiспа

4. До хiрургiчного вiддiлення ЦРЛ надi-
йшов хворий з колотою раною стопи, яку
вiн отримав пiд час косовицi. Який специ-
фiчний препарат необхiдно застосувати з
метою екстреної пасивної iмунопрофiла-
ктики правця?

A. Антитоксична сироватка
B. Антибiотики
C. Анатоксин
D. Вакцина АКДП
E. Протиправцева вакцина

5. Бактерiологiчний метод дiагностики
був використаний для пiдтвердження дi-
агнозу: газова гангрена у хворого. Якi жи-
вильнi середовища необхiдно використо-
вувати для культивування збудника в цьо-
му випадку?

A. Вiльсона-Блера, Кiтта-Тароццi
B. МПА, МПБ
C. ЖСА, кров’яний агар
D. Ендо, Левiна, Плоскiрєва
E. Лужний агар

6. При обстеженнi лiкарем хворої людини
на основi клiнiчних даних був поставле-
ний дiагноз парагрип. Яким iз перелiчених
способiв може передаватись це захворю-

вання?

A. Повiтряно-крапельний
B. Трансмiсивний
C. Через укус тварин
D. Фекально-оральний
E. Парентеральний

7. Чоловiк 43-х рокiв доставлений у лiкар-
ню з ознаками черевного тифу. Хворий
нещодавно був у мiсцевостi, епiдемiчнiй за
даним захворюванням, де пив некип’ячену
воду з колодязя. З моменту появи перших
симптомiв пройшло 3 днi. У цей перiод
збудник може бути виявлений у:

A. Кровi
B. Лiмфоїднiй тканинi кишкiвника
C. Жовчному мiхурi
D. Шлунку
E. Тонкiй кишцi

8. У хворого з пiдозрою на ботулiзм необ-
хiдно визначити тип екзотоксину, що цир-
кулює в кровi. Яка реакцiя може бути ви-
користана з цiєю метою?

A. Реакцiя нейтралiзацiї
B. Реакцiя зв’язування комплементу
C. Реакцiя преципiтацiї
D. Реакцiя пасивної гемаглютинацiї
E. Реакцiя гальмування гемаглютинацiї

9. На 8-й день пiсля введення протиправ-
цевої сироватки у пацiєнта пiднялась тем-
пература, вiн став скаржитися на бiль у
суглобах та свербiж шкiри. Який механiзм
цього ускладнення?

A. Iмунокомплексна гiперчутливiсть
B. Антитiлозалежна цитотоксичнiсть
C. Гiперчутливiсть уповiльненого типу
D. Анафiлаксiя
E. Клiтинна цитотоксичнiсть

10. З метою профiлактики гепатиту В гру-
пi стоматологiв ввели вакцину, яка являє
собою генно-iнженерний НВs-антиген.
Вiд якого ще iнфекцiйного агента захи-
щає таке щеплення?

A. Вiрус дельта
B. Вiрус iмунодефiциту людини
C. Вiрус грипу, тип В
D. Вiрус Коксакi, група В
E. Вiрус гепатиту С

11. Для лiкування захворювань, збудники
яких видiляють екзотоксин, застосовують
антитоксичнi сироватки. Для лiкування
якого з перерахованих захворювань анти-
токсичну сироватку застосувати НЕМО-
ЖЛИВО?
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A. Туберкульоз
B. Дифтерiя
C. Ботулiзм
D. Правець
E. Газова гангрена

12. Для пiдтвердження дiагнозу: гострий
атрофiчний кандидоз проведено мiкро-
скопiю мазкiв, виготовлених iз шкрiбку
нальоту на слизовiй оболонцi щоки, який
взятий вiд хворої жiнки. Виявлено оваль-

ної форми мiкроорганiзми, що брунькую-
ться. Який метод забарвлення використав
бактерiолог для фарбування мазкiв iз до-
слiджуваного матерiалу?

A. Грама
B. Нейсера
C. Романовського-Гiмзе
D. Ожешка
E. Морозова
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1. Хворому при безсоннi, викликаному
емоцiйними розладами, лiкар призначив
засiб, що викликає сон за рахунок тран-
квiлiзуючої дiї. Який снодiйний препарат
був призначений пацiєнту?

A. Нiтразепам
B. Фенобарбiтал
C. Хлоралгiдрат
D. Етамiнал-натрiй
E. Бромiзовал

2. Пiдлiтку, що перебував у станi тяжкого
алкогольного сп’янiння, лiкар швидкої до-
помоги серед iнших заходiв здiйснив вну-
трiшньом’язове введення розчину кофеї-
ну. Пояснiть, який принцип взаємодiї мiж
алкоголем та кофеїном пояснює доцiль-
нiсть даної манiпуляцiї:

A. Фiзiологiчний антагонiзм
B. Синергiзм
C. Потенцiацiя
D. Конкурентний антагонiзм
E. Сумацiя ефектiв

3. Основний спосiб зняття гiпертонiчного
кризу - швидке i значне зниження судинно-
го опору. Iн’єкцiйнi препарати якої групи
адреноблокаторiв можуть бути викори-
станi для цього?

A. α-адреноблокатори
B. Неселективнi β-адреноблокатори
C. Кардiоселективнi β-адреноблокатори
D. Симпатолiтики
E. -

4. До приймального вiддiлення доставле-
ний хворий зi скаргами на сухiсть в ротi,
свiтлобоязнь та порушення зору. Шкiра
гiперемована, суха, зiницi розширенi, та-
хiкардiя. При подальшому обстеженнi був
встановлений дiагноз: отруєння алкалої-
дами красавки. Який з лiкарських засобiв
доцiльно застосувати?

A. Прозерин
B. Дiазепам
C. Пiлокарпiн
D. Армiн
E. Дiпiроксим

5. Пiсля прийому препарату у хворого з
серцевою недостатнiстю зменшилася ча-
стота скорочень серця, пульс став кра-
щого наповнення, зменшилися набряки,
збiльшився дiурез. Вкажiть, який препа-
рат приймав хворий:

A. Дигоксин
B. Анаприлiн
C. Верапамiл
D. Дилтiазем
E. Резерпiн

6. У жiнки 42-х рокiв, яка перенесла опе-
рацiю на нирцi, пiсля наркозу розвинули-

ся явища рекураризацiї i припинилося ди-
хання. Як мiорелаксант був застосований
дитилiн. Який засiб найбiльш доцiльно за-
стосовувати для вiдновлення тонусу м’я-
зiв?

A. Плазма кровi
B. Прозерин
C. Стрихнiну нiтрат
D. Кофеїн
E. Галантамiну гiдробромiд

7. У пацiєнта пiсля переохолодження у дi-
лянцi крил носа та верхньої губи з’явились
герпетичнi висипання. Для лiкування була
застосована мазь. Який противiрусний за-
сiб мiстить застосована мазь?

A. Ацикловiр
B. Азидотимiдин
C. Дексаметазон
D. Iндометацин
E. Iнтерферон

8. Хворому на сепсис призначили антимi-
кробний препарат з групи фторхiнолонiв.
Оберiть його серед наведених препаратiв:

A. Ципрофлоксацин
B. Метронiдазол
C. Цефпiром
D. Ампiцилiн
E. Цефалексин

9. При обстеженнi хворого 70-ти рокiв ви-
явлено цукровий дiабет II типу. Який пре-
парат доцiльно призначити хворому?

A. Глiбенкламiд
B. Iнсулiн
C. Мерказолiл
D. Паратиреоїдин
E. Кортизон

10. Офтальмолог з дiагностичною метою
(розширення зiниць для огляду очного
дна) використав 1% розчин мезатону. Мi-
дрiаз, викликаний препаратом, обумовле-
ний:

A. Активацiєю α1-адренорецепторiв
B. Активацiєю α2-адренорецепторiв
C. Блокадою α1-адренорецепторiв
D. Активацiєю β1-адренорецепторiв
E. Активацiєю М-холiнорецепторiв

11. У хворого на туберкульоз легень непе-
реносимiсть амiноглiкозидного антибiо-
тика амiкацину. Який протитуберкульо-
зний антибiотик можна включити до скла-
ду комплексної терапiї у даному випадку?

A. Рифампiцин
B. Стрептомiцин
C. Канамiцин
D. Бензилпенiцилiн
E. Амоксицилiн
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12. В лiкуваннi системного захворювання
сполучної тканини (склеродермiя) необ-
хiдно використовувати десенсибiлiзуючу,
протизапальну та iмунодепресивну дiї лi-
кiв. Якiй групi засобiв притаманнi всi цi
ефекти?

A. Стероїднi протизапальнi
B. Анаболiчнi стероїди
C. Адреноблокатори
D. Антигiстамiннi засоби
E. Адреномiметичнi засоби

13. У хворого з IХС виникли порушення
серцевого ритму, збiльшився рiвень глю-
кози у кровi. Поруч з антиангiнальними
засобами, лiкар призначив вiтамiнний пре-
парат. Який з вiтамiнних засобiв має кар-
дiотрофiчний та гiпоглiкемiчний ефект?

A. Тiамiн
B. Ергокальциферол
C. Рибофлавiн
D. Ретинол
E. Цiанокобаламiн

14. Лiкар-гематолог призначив пацiєнту з
кровотечею коагулянт, який дiє шляхом
пiдвищення синтезу протромбiну та iнших
факторiв зсiдання кровi переважно в пе-
чiнцi, є синтетичним водорозчинним вiта-
мiном. Який препарат призначив лiкар?

A. Менадiону натрiю бiосульфат
B. Тромбiн
C. Етамзилат
D. Гепарин
E. Кальцiю хлорид

15. У пацiєнтки 26-ти рокiв висипання на
шкiрi, свербiж пiсля вживання цитрусо-
вих. Призначте лiкарський засiб з групи
блокаторiв Н1-гiстамiнорецепторiв:

A. Дифенгiдрамiн
B. Кислота ацетилсалiцилова
C. Менадiону натрiю бiосульфат
D. Метамiзол
E. Парацетамол

16. У хворого з хронiчним гiперацидним
гастритом з’явився бiль у суглобах. Для
полегшення болю, враховуючи супутню
патологiю, був призначений целекоксиб.
Вибiркова дiя цього препарату на певний
фермент забезпечує вiдсутнiсть впливу на
слизову шлунка. Назвiть цей фермент:

A. Циклооксигеназа 2
B. Циклооксигеназа 1
C. Фосфолiпаза А2
D. Фосфолiпаза С
E. Калiкреїн

17.Хворому на глаукому призначили пiло-
карпiну гiдрохлорид в очних краплях. До
якої фармакологiчної групи належить цей
препарат?

A. М-холiномiметики
B. М-холiноблокатори
C. Мiорелаксанти
D. α-адреноблокатори
E. Ганглiоблокатори

18. Хворому 50-ти рокiв пiсля операцiї з
метою прискорення загоєння рани мiсце-
во був призначений препарат, який має
репаративну та iмуностимулюючу актив-
нiсть. Визначте препарат:

A. Метилурацил
B. Циклоспорин
C. Дексаметазон
D. Меркаптопурин
E. Дiазолiн
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