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1. Розрахунок теплових ефектiв хiмi-
чних реакцiй на фармацевтичному ви-
робництвi ґрунтується на законi Гесса,
який стверджує, що тепловий ефект ре-
акцiї визначається:

A. Початковим i кiнцевим станами
системи
B. Способом перебiгу реакцiї
C.Шляхом перебiгу реакцiї
D. Кiлькiстю промiжних стадiй
E. Тривалiстю процесу

2. У хворого 55-ти рокiв на 4-й день лi-
кування iндометацином виникла шлун-
кова кровотеча внаслiдок утворення ви-
разки слизової оболонки шлунка. Уль-
церогенна дiя препарату пов’язана iз
зменшенням активностi такого фер-
менту:

A. Циклооксигеназа-1
B.Циклооксигеназа-2
C. Лiпооксигеназа
D. Тромбоксансинтетаза
E. Простациклiнсинтетаза

3. У дитячiй установi зареєстровано
спалах кору. В чому полягає специфi-
чна екстрена профiлактика щодо кон-
тактних НЕ ЩЕПЛЕНИХ дiтей?

A. Введення протикорового гамма-
глобулiну
B. Введення живої протикорової вакци-
ни
C. Введення вакцини АКДП(М)
D. Встановлення медичного спостере-
ження за дiтьми
E. Iзоляцiя та лiкування хворих

4. Закон Бугера-Ламберта-Бера ле-
жить в основi молекулярного абсорб-
цiйного аналiзу. Згiдно з цим законом,
оптична густина розчину:

A. Прямо пропорцiйна товщинi шару i
концентрацiї речовини
B. Прямо пропорцiйна товщинi шару i
показнику поглинання
C. Обернено пропорцiйна товщинi шару
i концентрацiї речовини
D. Прямо пропорцiйна концентрацiї,
обернено пропорцiйна товщинi шару
E. Прямо пропорцiйна концентрацiї i
обернена пропорцiйна показнику погли-
нання

5.Мiкроскопiчними дослiдженнями епi-
дерми листкiв рослин родини Глухокро-
пивовi (Губоцвiтнi) встановлено, що
обидвi побiчнi клiтини продихiв розта-
шованi перпендикулярно до продихової

щiлини. Такий продиховий апарат:

A. Дiацитний
B.Парацитний
C.Анiзоцитний
D.Аномоцитний
E. Тетрацитний

6. В складчастiй паренхiмi хвоїнки яли-
ни виявленi порожнистi утворення, якi
заповненi живицею i вистеленi з сере-
дини живими тонкостiнними секретор-
ними клiтинами. Цi структури:

A. Смолянi ходи
B.Молочники
C. Гiдатоди
D. Залозки
E.Нектарники

7. Хiмiотерапевтичний препарат дiє ба-
ктерицидно на стрептококи, стафiло-
коки, бацили i клостридiї. До яких пре-
паратiв за спектром дiї належить цей
препарат?

A. Антибактерiальний широкого спе-
ктру дiї
B. Антибактерiальний вузького спектру
дiї
C. Протигрибковий широкого спектру
дiї
D.Противiрусний
E.Протитуберкульозний

8. Для визначення масової частки на-
трiю хлориду в лiкарському препа-
ратi використовують метод Фаянса-
Ходакова. Титрування проводять у при-
сутностi розчину iндикатора:

A.Флуоресцеїн
B.Метиловий червоний
C. Калiю хромат
D.Амонiю феруму (III) сульфат
E.Фенолфталеїн

9. Синтез лiкарської речовини вiдбува-
ється в iзольованiй системi. Що є кри-
терiєм напрямку перебiгу самовiльного
процесу?

A. Змiна ентропiї
B. Енергiя Гiббса
C. Енергiя Гельмгольця
D. Внутрiшня енергiя
E. Ентальпiя

10. Уявнi ступенi дисоцiацiї наведених
нижче електролiтiв у 0,01 М водному
розчинi однаковi. Вкажiть речовину,
розчин якої має найвищу температуру
кипiння:
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A. Al2(SO4)3

B. KCl
C. Na3PO4

D. Cu(NO3)2

E. K3PO4

11. Хворому 76-ти рокiв з приводу хро-
нiчного закрепу лiкар призначив препа-
рат бiсакодил. Через 3 тижнi лiкування
хворий звернув увагу на зменшення по-
слаблюючого ефекту. З розвитком яко-
го побiчного явища це пов’язано?

A. Звикання
B. Залежнiсть
C. Сенсибiлiзацiя
D. Кумуляцiя
E. Дисбактерiоз

12. До розчину, що аналiзується, додали
хлороформ i по краплях хлорну воду.
Хлороформний шар забарвився в оран-
жевий колiр. Це свiдчить про прису-
тнiсть у розчинi:

A. Бромiд-iонiв
B.Йодид-iонiв
C. Сульфiт-iонiв
D. Сульфат-iонiв
E. Нiтрат-iонiв

13. До пiдкисленого розчину, що ана-
лiзується, додали хлороформ i розчин
натрiю нiтриту. Хлороформний шар за-
барвився у червоно-фiолетовий колiр.
Це свiдчить про присутнiсть у розчинi:

A. Йодид-iонiв
B. Карбонат-iонiв
C. Хлорид-iонiв
D. Сульфат-iонiв
E. Фторид-iонiв

14. Для стерилiзацiї лабораторного по-
суду у мiкробiологiчнiй лабораторiї ви-
користовують:

A. Сухожарову шафу
B. Бактерiальнi фiльтри
C. Апарат Коха
D. Дезiнфектанти
E. Бактерициднi лампи

15. Для якого лiкарського виду роди-
ни Ericaceae характернi наступнi озна-
ки листя: черговi, короткочерешко-
вi, шкiрястi, елiптичнi або зворотньо-
яйцеподiбнi з виїмчастою верхiвкою,
з загнутими донизу краями, зверху
темно-зеленi, знизу - свiтлiшi, з темни-
ми точковими залозками?

A. Vaccinium vitis-idaea
B. Arctostaphilos uva-ursi
C. Vaccinium oxycoccus
D. Vaccinium myrtillus
E. Ledum palustre

16. Хвора звернулася зi скаргами на та-
хiкардiю, безсоння, зниження ваги, дра-
тiвливiсть, пiтливiсть. Об’єктивно: вiд-
значається зоб i невеликий екзофтальм.
Яке порушення функцiї i якої залози
має мiсце у хворої?

A. Гiперфункцiя щитоподiбної залози
B. Гiпофункцiя щитоподiбної залози
C. Гiперфункцiя паращитоподiбних
залоз
D. Гiпофункцiя паращитоподiбних залоз
E. Гiперфункцiя мозкової речовини
наднирникiв

17. При проведеннi титриметричного
визначення речовин методом меркури-
метричного титрування в якостi iндика-
тора можна використовувати:

A. Дифенiлкарбазид
B. Хромат калiю
C. Ерiохром чорний Т
D. Крохмаль
E. Тропеолiн 00

18. Хворий 55-ти рокiв перебуває у лi-
карнi з приводу хронiчної недостатностi
серця. Об’єктивно: шкiра i слизовi цiа-
нотичнi, тахiкардiя, тахiпное. Який вид
гiпоксiї у хворого?

A.Циркуляторна
B.Анемiчна
C. Гемiчна
D. Тканинна
E. Гiпоксична

19. В станi переляку вiдзначається рiзке
зблiднення обличчя, тремтiння у кiнцiв-
ках. Який вид iшемiї спостерiгається у
даному випадку?

A.Ангiоспастична
B. Компресiйна
C.Обтурацiйна (тромбоутворенням)
D.Метаболiчна
E. Обтурацiйна (потовщенням судинної
стiнки)

20. Сухий залишок, отриманий пiсля
упарювання розчину, що аналiзується,
забарвлює безколiрне полум’я у жов-
тий колiр, а при розгляданнi через синє
скло - у фiолетовий. Якi катiони знахо-
дилися у сухому залишку?
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A. Na+,K+

B. �a2+, K+

C. Na+ , Sr2+

D. Li+, Ba2+

E. Na+, Ca2+

21. При дослiдженнi секреторної фун-
кцiї шлунку виявлено зменшення кон-
центрацiї хлоридної кислоти в шлунко-
вому соцi. Активнiсть якого ферменту
при цьому буде знижуватись?

A. Пепсин
B.Амiлаза
C. Лiпаза
D. Дипептидаза
E. Гексокiназа

22. В мазку з гнiйних видiлень уретри
виявленi грамнегативнi бобоподiбнi ди-
плококи, розташованi поза- i внутрi-
шньоклiтинно. Встановiть мiкробiоло-
гiчний передбачуваний дiагноз:

A. Гонорея
B. Сифiлiс
C. Хламiдiоз
D. Трихомонiаз
E. Кандидоз

23. В iзобарно-iзотермiчних умовах для
прогнозування можливостi i напрямку
самовiльних процесiв використовують
змiну:

A. Енергiї Гiбсса
B. Енергiї Гельмгольця
C. Ентальпiї
D. Ентропiї
E. Внутрiшньої енергiї

24. Мiкроскопiя епiдерми листа одно-
дольної рослини показала, що проди-
ховий комплекс мають чотири побiчнi
клiтини. Отже, тип продихового апара-
ту:

A. Тетрацитний
B. Дiацитний
C. Анiзоцитний
D.Аномоцитний
E. Парацитний

25. Дослiджуваний розчин мiстить катi-
они калiю i амонiю. Вкажiть реагент,
який дозволяє виявити в цьому розчинi
катiони амонiю:

A. Калiю тетрайодомеркурат (II)
B.Натрiю хлорид
C. Натрiю ацетат
D. Калiю гексацианоферат (II)
E. Цинкуранiлацетат

26. При дослiдженнi бактерiальної за-
брудненостi повiтря враховують загаль-
ну кiлькiсть мiкроорганiзмiв в певно-
му об’ємi, а також якiсний склад мiкро-
флори. Якi мiкроорганiзми є санiтарно-
показниковими для повiтря закритих
примiщень?

A. Золотистий стафiлокок
B. Кишкова паличка
C. Сiнна паличка
D. Дрiжджовi гриби
E.Плiснявi гриби

27. Студентцi з застудою лiкар призна-
чив жарознижуючий препарат. Вкажiть
цей препарат:

A.Парацетамол
B.Аскорбiнова кислота
C.Окситоцин
D.Фамотидин
E.Цiанокобаламiн

28. В якiсному аналiзi для виявлення iо-
нiв стронцiю використовують так звану
гiпсову воду. Гiпсова вода - це:

A.Насичений водний розчин CaSO4

B. Розчин Ca(OH)2
C.Насичений розчин CO2 у водi
D. Розчин Ba(NO3)2 у водi
E. Розчин ��(OH)2

29. Вкажiть продукт взаємодiї пурину з
натрiй гiдроксидом:
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A.

B.

C.

D.

E.

30. Значення рН, при якому вiдбуває-
ться найбiльш рiзка змiна забарвлення
iндикатора, називають:

A. Показник титрування iндикатора
B.Показник iндикатора
C. Iнтервал переходу забарвлення iнди-
катора
D. Точка еквiвалентностi
E. Точка кiнця титрування

31. Збудник ботулiзму викликає важ-
ку харчову токсикоiнфекцiю. Вкажiть
найхарактернiшу морфологiчну ознаку
збудника ботулiзму:

A. Грампозитивнi палички з субтермi-
нальною спорою
B. Товста грампозитивна паличка, що не
утворює спор
C. Грампозитивнi палички з термiналь-
ною спорою
D. Тонка рухлива паличка з централь-
ною спорою
E. Товста грампозитивна паличка без
спор i джгутикiв

32. Яка з перелiчених сполук при оки-
сленнi утворює фталеву кислоту?

A.

B.

C.

D.

E.

33. При взаємодiї бензальдегiду з хло-
ром утворюється:
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A.

B.

C.

D.

E.

34. Для кiлькiсного визначення етанолу
був застосований метод газової хрома-
тографiї. Який параметр вимiрюють?

A. Висота або площа хроматографiчно-
го пiку
B. Час утримування
C. Об’єм утримування
D.Ширина хроматографiчного пiку
E. Напiвширина хроматографiчного
пiку

35. Вкажiть кiлькiсть електронiв, яка
бере участь в утвореннi замкненої спря-
женої системи у молекулi пiримiдину:

A. 6
B. 4
C. 10
D. 2
E. 8

36. Тривало у ґрунтi можуть зберiгати-
ся спороутворюючi бактерiї: клостридiї
правця, ботулiзму, газової анаеробної
iнфекцiї. Вкажiть шлях потрапляння
вказаних мiкроорганiзмiв у ґрунт:

A. З фекалiями
B. З сечею
C. З водою
D. З промисловими водами
E. З харкотинням

37. Онкохворому призначили фторура-
цил, який є конкурентним iнгiбiтором
тимiдинсинтетази. З пригнiченням яко-
го процесу пов’язана його дiя?

A. Синтез пiримiдинових нуклеотидiв
B. Розпад вуглеводiв
C. Синтез пуринових нуклеотидiв
D. Розпад пуринових нуклеотидiв
E. Синтез лiпiдiв

38.У результатi взаємодiї сечовини з нi-
тритною кислотою утворюються:

A. CO2 + N2 + H2O
B. CO2 + NO2 + H2O
C. CO + NH3 + CO2

D. CO2 + NO + NH3

E. CO2 + NH3 + NO2

39.При мiкроскопiї мазкiв з нальотiв на
мигдаликах хворого при забарвленнi за
Нейсером виявленi тонкi палички жов-
того кольору з темно-синiми зернами на
кiнцях, розташованi у виглядi римської
цифри V. Який попереднiй дiагноз?

A. Дифтерiя
B. Кiр
C. Туберкульоз
D. Кашлюк
E. Грип

40. На розчин, отриманий пiсля оброб-
ки осаду хлоридiв катiонiв II групи га-
рячої водою, подiяли розчином калiю
дихромату. Утворився жовтий осад, не-
розчинний в оцтовiй кислотi, але роз-
чинний у лузi. Якi катiони мiстив дослi-
джуваний розчин?
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A. Свинцю (II)
B. Ртутi (II)
C. Барiю
D. Срiбла (I)
E. Кальцiю

41. Важливою характеристикою рiдин є
поверхневий натяг. Для якого з речовин
воно є максимальним?

A. Вода
B. Етанол
C. Бензол
D.Ацетон
E. Хлороформ

42. Для стандартизацiї розчину I2 мо-
жна використати такий стандартний
розчин:

A. Натрiю тiосульфату
B. Калiю йодиду
C. Калiю дихромату
D. Калiю перманганату
E. Натрiю нiтриту

43. Каталiзатори широко використову-
ються у технологiї виробництва лiкар-
ських речовин. Чим можна пояснити
той факт, що у присутностi каталiзато-
ра швидкiсть реакцiї збiльшується?

A. Зменшується енергiя активацiї
B. Збiльшується загальне число зiткнень
молекул
C. Збiльшується енергiя активацiї
D. Зменшується число зiткнень олекул
E. Збiльшується швидкiсть руху моле-
кул

44. Мiкроорганiзми у навколишньому
середовищi зазнають дiї рiзних фiзи-
чних факторiв. Який механiзм дiї висо-
кої температури на мiкробну клiтину?

A.Незворотня деградацiя усiх клiтинних
структур
B.Мутагенний ефект
C. Перехiд у стан анабiозу
D. Гiдролiз бiлкiв
E. Омилення жирiв

45. Людину вжалила бджола. На мiсцi
вжалення виникли почервонiння, на-
бряк. Який основний механiзм розвитку
набряку?

A. Пiдвищення проникностi капiлярiв
B. Зниження онкотичного тиску кровi
C. Пiдвищення гiдростатичного тиску
кровi
D. Зниження осмотичного тиску кровi
E. Порушення лiмфовiдтоку

46. При iдентифiкацiї плодiв роду
Datura виявлено, що це:

A. Шипувата чотиристулкова коробо-
чка
B. Блискуча чорна ягода
C. Глечикоподiбна коробочка з крише-
чкою
D. Соковитий шароподiбний цинародiй
E. Ягода в оранжевiй чашечцi

47. При обстеженнi хворого з кишко-
вою iнфекцiєю на середовищi Ендо ви-
росли колонiї рiзного кольору: червонi i
безколiрнi. До якої групи за призначен-
ням вiдноситься дане середовище?

A. Диференцiйно-дiагностичне
B. Унiверсальне
C. Спецiальне
D. Елективне
E. -

48. Продуктом якої реакцiї буде натрiю
нiкотинат?

A.

B.

C.

D.

E.

49. У чоловiка 47-ми рокiв дiагносто-
ваний рак правої легенi та призначе-
но оперативне лiкування. Пiсля опера-
цiї (правобiчна пульмонектомiя) у хво-
рого з’явилась виражена задишка. Яка
форма дихальної недостатностi розви-
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нулась у хворого?

A. Легенева рестриктивна
B.Центральна
C. Периферична
D. Легенева обструктивна
E. Торако-дiафрагмальна

50. Для якої речовини ентальпiя утво-
рення дорiвнює нулю?

A. O2

B. H2O2

C. H2SO4

D. CaCO3

E. �O2

51. Амiд нiкотинової кислоти вiдiграє
важливу роль у обмiнi речовин. Яке за-
хворювання виникає при його дефiцитi
в органiзмi?

A. Пелагра
B. Рахiт
C. Анемiя
D. Ксерофтальмiя
E. Берi-Берi

52. У потрiйнiй точцi на дiаграмi стану
води:

A. С=0
B. С=2
C. Ф=3; С=1
D. С=1
E. Ф=3; n=1

53.Насiння льону використовують в ме-
дицинi як обволiкаючий засiб, завдяки
здатностi вторинних оболонок до:

A. Ослизнення
B.Окорковiння
C. Гумозу
D. Здерев’янiння
E.Мiнералiзацiї

54. У результатi сульфування бензолу
утворюється:

A.

B.

C.

D.

E.

55. Iз запропонованих реакцiй оберiть
реакцiю утворення складного ефiру:

A.

B.

C.

D.

E.

56. Фармацевтичне пiдприємство виро-
бляє препарат для специфiчної профi-
лактики правця. Який з нижчеперера-
хованих препаратiв є таким?
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A. Анатоксин
B. Вбита вакцина
C.Жива вакцина
D. Iмуноглобулiн
E. Рекомбiнантна вакцина

57. Хворий поступив до реанiмацiйного
вiддiлення з ознаками отруєння алкого-
лем. Яка за патогенезом гiпоксiя у ньо-
го розвинулася?

A. Тканинна
B. Гiпоксична
C. Гемiчна
D.Циркуляторна
E. Змiшана

58. У країнах Азiї i Європи, починаючи
з 2005 року реєструється високий рiвень
захворюваностi на пташиний грип. Як
називається таке розповсюдження епi-
демiчного процесу?

A. Пандемiя
B. Епiдемiя
C. Ендемiя
D. Спорадичне
E. Епiзоотiя

59. Фармакопейною реакцiєю визна-
чення бензоат-iонiв є взаємодiя з роз-
чином:

A. Феруму (III) хлориду
B. Калiю хлориду
C. Резорцину
D.Оцтового ангiдриду
E. Дифенiламiну

60.При випадковому споживаннi грибiв
(блiда поганка), у складi якої є отрута
альфа-аманiтин, вiдбувається отруєння
органiзму людини. Вкажiть, який фер-
мент iнгiбується даною отрутою?

A. РНК-полiмераза II
B. ДНК-полiмераза
C. ДНК-синтетаза
D.Пептидилтрансфераза
E. Транслоказа

61. Цикл трикарбонових кислот є за-
гальним шляхом окиснення вуглеводiв,
амiнокислот, жирних кислот. Вкажiть,
iз якою кислотою ацетил КоА вступає
в першу реакцiю у ЦТК:

A.Щавлевооцтова
B.Цитратна
C. Iзоцитратна
D.Фумарова
E. Яблучна

62. Оберiть iндикатор та метод ти-

триметричного аналiзу для визначення
гiдроґенкарбонат-iонiв в фармпрепара-
тi:

A.Метилоранж, ацидиметрiя
B.Фенолфталеїн, ацидиметрiя
C.Метилоранж, алкалiметрiя
D.Фенолфталеїн, алкалiметрiя
E.Мурексид, ацидиметрiя

63. Фармакопейною реакцiєю на
фосфат-йони є дiя магнезiальної сумiшi.
В результатi утворюється бiлий криста-
лiчний осад�gNH4PO4. Склад магнезi-
альної сумiшi наступний:

A. MgCl2, NH3 · H2O, NH4Cl
B. MgCl2, NaOH , NaCl
C. MnCl2, NH3 · H2O, NaCl
D. MgCl2,MnSO4, NH4Cl
E. MgCl2, NH4Cl

64. Який титрант використовують в
броматометричному методi титруван-
ня?

A. KBrO3

B. KBr
C. Br2

D. KBrO4 +KCl
E. KBrO4

65. Тривалий прийом хворим цитоста-
тичних препаратiв призвiв до виникнен-
ня некротичної ангiни. Iз розвитком
яких змiн у складi лейкоцитiв це може
бути пов’язано?

A.Агранулоцитоз
B.Нейтрофiльний лейкоцитоз
C. Лiмфопенiя
D. Еозинопенiя
E. Лiмфоцитоз

66.При фотосинтезi у хлоропластах ро-
слинної клiтини утворюється коротко-
часно iснуючий крохмаль, який швидко
гiдролiзується до глюкози. Такий кро-
хмаль називається:

A.Первинний
B. Вторинний
C. Транзиторний
D.Оберiгальний
E. Запасний

67. Пiд час епiдемiї грипу у хворого з
важким перебiгом захворювання з’яви-
лися важкий кашель, болi в груднiй клi-
тцi. На рентгенограмi - ознаки вогни-
щевої пневмонiї. При мiкроскопiчному
дослiдженнi харкотиння виявлено зна-
чну кiлькiсть пневмококiв. Яка форма
iнфекцiї має мiсце?
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A. Вторинна
B. Суперiнфекцiя
C. Абортивна
D. Рецидив
E. Реiнфекцiя

68. У хворого цукровим дiабетом I ти-
пу виникла гiперкетонемiчна кома. Яке
порушення кислотно-основного стану
буде у хворого?

A. Негазовий ацидоз
B. Газовий ацидоз
C. Негазовий алкалоз
D. Газовий алкалоз
E. Порушень КОС не буде

69. Константа швидкостi гiпотетичної
реакцiї вимiрюється в с−1. Яким буде
загальний порядок реакцiї?

A. Перший
B.Нульовий
C. Другий
D. Третiй
E. Дробовий

70. Видовими ознаками Thymus
serpyllum є: наявнiсть верхiвкових го-
ловчастих суцвiть, темних крапкових
залозок на нижньому боцi листа, дов-
гих волоскiв по краю основи, а також:

A. Повзучi пагони
B.Пагоннi колючки
C. Пагони з шипами
D. Виткi пагони
E. Вкороченi лежачi пагони

71. Листя Quercus robur за формою i
ступенем вирiзаностi листової пласти-
ни:

A. Перистолопатевi
B. Трiйчастороздiльнi
C. Перистороздiльнi
D.Пальчастолопатевi
E. Пальчастороздiльнi

72. Подагра розвивається за порушення
обмiну пуринових нуклеотидiв. Лiкар
призначив хворому фармпрепарат ало-
пуринол, який є конкурентним iнгiбiто-
ром такого ферменту:

A. Ксантиноксидаза
B. Сукцинатдегiдрогеназа
C. Алкогольдегiдрогеназа
D. Лактатдегiдрогеназа
E. Гексокiназа

73. Константа швидкостi хiмiчної реа-
кцiї чисельно дорiвнює швидкостi реа-

кцiї за умови, що молярнi концентрацiї:

A. Реагентiв дорiвнюють одиницi
B. Реагентiв вiдрiзняються на одиницю
C.Продуктiв однаковi
D.Продуктiв вiдрiзняються на одиницю
E. -

74. Для кiлькiсного визначення хлори-
дної та боратної кислот в їх сумiшi ме-
тодом потенцiометричного титрування
застосовують такий iндикаторний еле-
ктрод:

A. Скляний
B. Хлорсрiбний
C. Срiбний
D.Платиновий
E. Каломелевий

75. В науково-дослiдницькому iнститутi
розробляється жива дизенетрiйна ва-
кцина. Яка властивiсть атенуйовано-
го вакцинного штаму має спiвпадати з
властивостями вихiдного вiрулентного
штаму дизентерiйної палички?

A.Антигенна структура
B.Морфологiя
C. Бiохiмiчна активнiсть
D. Чутливiсть до антибiотикiв
E. Токсиноутворення

76. У хворих з важкими станами депре-
сiї знижується рiвень серотонiну у моз-
ку та спинномозковiй рiдинi. Яка амiно-
кислота є попередником серотонiну?

A. Триптофан
B. Треонiн
C. Тирозин
D. Глутамiнова кислота
E.Аспарагiнова кислота

77. Суцвiття подорожника великого на-
ростає верхiвкою, головна вiсь довга, а
квiтки сидячi. Як називається таке су-
цвiття?

A. Колос
B. Волоть
C.Початок
D. Голiвка
E. Тирс

78. Результати мiкробiологiчного до-
слiдження вагiнальних свiчок встано-
вили їх НЕВIДПОВIДНIСТЬ вимогам
Фармакопеї. Наявнiсть якої мiкрофло-
ри стала пiдставою для такого виснов-
ку?
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A. Синьогнiйна паличка
B. Сарцина
C.Мiкрокок
D. Тетракок
E. Цитробактер

79. Причиною ряду спадкових хвороб є
мутацiї в дiлянках генiв, якi визначають
початок чи кiнець iнтронiв. В результа-
тi якого процесу видаляються iнтрони i
зшиваються екзони?

A. Сплайсинг
B. Транскрипцiя
C. Рекомбiнацiя
D. Реплiкацiя
E. Трансляцiя

80. У аптечну мережу поступає значна
кiлькiсть стерильних медичних виробiв
(бинти, гумовi рукавички, катетери та
iн.). Яким чином забезпечується їх сте-
рильнiсть пiд час виготовлення?

A. Опромiнення альфа-променями
B.Опромiнення бета-променями
C. Опромiнення гамма-променями
D. Опромiнення iнфрачервоним опромi-
ненням
E. Опромiнення ультрафiолетом

81. Гiперлiпемiя спостерiгається через
2-3 години пiсля вживання жирної їжi.
Через 9 годин вмiст лiпiдiв повертає-
ться до норми. Як охарактеризувати да-
ний стан?

A. Алiментарна гiперлiпемiя
B. Транспортна гiперлiпемiя
C. Гiперпластичне ожирiння
D. Ретенцiйна гiперлiпемiя
E. Гiпертрофiчне ожирiння

82. Титрантом меркурометричного ме-
тоду є:

A. 0,1 М розчинHg2(NO3)2

B. 0,1 М розчин NaNO2

C. 0,1 М розчин AgNO3

D. 0,1 М розчинKSCN
E. 0,1 М розчин NH4SCN

83. Якi типи суцвiття характернi для ро-
дини хрестоцвiтi (капустянi)?

A. Китиця або волоть
B. Головка або щиток
C. Головка або зонтик
D.Щиток або колос
E. Початок або волоть

84. У хворого виявлена жовтушнiсть
склер, слизових оболонок, темна сеча,
кал знебарвлений. У кровi пiдвищений

вмiст прямого i непрямого бiлiрубiну, в
сечi - прямого бiлiрубiну. Для якої пато-
логiї характернi данi ознаки?

A.Обтурацiйна жовтяниця
B. Гемолiтична жовтяниця
C.Паренхiматозна жовтяниця
D.Жовтяниця новонароджених
E.Атеросклероз

85. В методi визначення строку прида-
тностi лiкарського препарату роблять
припущення, що реакцiя розкладу лi-
карської речовини є реакцiєю такого
порядку:

A.Першого
B. Дробового
C. Третього
D.Нульового
E. -

86. У хворого спостерiгається швидкий
рiст пухлинного вузла i прогресуюче
озлоякiснення (малiгнiзацiя). Якiй ста-
дiї пухлинного росту вiдповiдають вка-
занi явища?

A.Прогресiї
B.Промоцiї (активацiя)
C. Трансформацiя
D. Ексудацiї
E. Iнактивацiї

87. Серед лiкарських форм багато
дисперсних систем. Вкажiть вiльно-
дисперсну систему:

A. Емульсiя
B. Гель
C. Драглi
D. Дiафрагма
E.Мембрана

88. У хворого з раком легень розвинув-
ся плеврит. Для аналiзу отримано ве-
лику кiлькiсть геморагiчного ексудату.
Який компонент є специфiчним для ге-
морагiчного ексудату?

A. Еритроцити
B. Лейкоцити
C. Тромбоцити
D.Фiбрин
E. Гнiй

89. У чоловiка 55-ти рокiв, який протя-
гом багатьох рокiв страждав на недо-
статнiсть мiтрального клапану, виникла
гостра серцева недостатнiсть. У хворо-
го має мiсце патофiзiологiчний варiант
недостатностi серця через його:
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A. Перевантаження
B. Гiпоксичне ушкодження
C. Коронарогенне ушкодження
D.Нейрогенне ушкодження
E. Гостру тампонаду

90. Студенти на лабораторнiй роботi
дослiджували in vitro вплив малонату
на ферменти циклу трикарбонових ки-
слот. Накопичення якого метаболiту
вони виявили?

A. Сукцинат
B.Малат
C. Iзоцитрат
D.Фумарат
E. Сукцинiл-КоА

91. Водний розчин якої з речовин має
найменше значення поверхневого натя-
гу за умов однакової концентрацiї?

A. Стеарат натрiю
B. Етанол
C. Хлорид натрiю
D. Гiдроксид натрiю
E. Сахароза

92. Активнiсть знешкодження токси-
чних речовин у дiтей нижча у 4 рази,
нiж у дорослих. Який фермент, необхi-
дний для кон’югацiї токсичних сполук,
має низьку активнiсть у дiтей?

A. Глюкуронiлтрансфераза
B.АлАТ
C. АсАТ
D. Креатинфосфокiназа
E. ЛДГ1

93.У хворої 45-ти рокiв, котра протягом
двох тижнiв приймає неодикумарiн з
приводу тромбофлебiту, при черговому
обстеженнi в кровi виявлено знижен-
ня протромбiну, в сечi спостерiгається
мiкрогематурiя. Який лiкарськiй засiб
необхiдно застосувати в якостi антаго-
нiсту неодикумарiну?

A. Вiкасол
B.Протамiну сульфат
C. Натрiю цитрат
D. Гепарин
E. Кислота амiнокапронова

94. Дитина випадково випила iз фла-
кона розчин пiлокарпiну гiдрохлориду.
Який лiкарський засiб можна застосу-
вати як антидот?

A.Атропiн
B. Карбахолiн
C.Ацеклiдин
D. Бензогексонiй
E.Пентамiн

95. Який протипротозойний засiб мо-
жна порекомендувати жiнцi, яка хворiє
на трихомонiаз?

A.Метронiдазол
B.Примахiн
C. Хлоридин
D. Солюсурьмiн
E. Хiнiофон

96. Назвiть найбiльш типовий симптом
отруєння атропiном:

A. Розширення зiниць, що не реагують
на свiтло
B. Звуження зiниць, якi не реагують на
свiтло
C.Пiдвищене потовидiлення
D. Брадикардiя
E. Зниження внутрiшньоочного тиску

97. Хвора на гiпертонiчну хворобу звер-
нулася до лiкаря зi скаргою на сухий
кашель, що виник на фонi лiкування.
Який гiпотензивний препарат вона ви-
користовує?

A. Лiзиноприл
B.Атенолол
C.Нiфедипiн
D.Фуросемiд
E. Дихлотiазид

98. Хворому на епiлепсiю призначений
дiуретичний препарат. Визначте цей
препарат:

A. Дiакарб
B. Верошпiрон
C.Фуросемiд
D. Гiпотiазид
E.Манiт

99. Хворому пiсля перенесеної черепно-
мозкової травми лiкар призначив пiра-
цетам. До якої фармакологiчної групи
вiдноситься цей препарат?

A.Ноотропнi препарати
B.Ненаркотичнi анальгетики
C. Транквiлiзатори
D. Засоби для наркозу
E.Нейролептики

100. Порекомендуйте хворому на глау-
кому засiб iз групи М-холiномiметикiв:
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A. Пiлокарпiну гiдрохлорид
B. Ефедрину гiдрохлорид
C. Сульфацил натрiй
D.Атропiну сульфат
E. Левомiцетин

101. Хворому на гiпертонiчну хворобу
призначили препарат з групи неселе-
ктивних бета-адреноблокаторiв. Вка-
жiть цей препарат:

A. Анаприлiн
B.Празозин
C. Прозерин
D.Адреналiну гiдрохлорид
E. Лабеталол

102. У процесi фармакотерапiї бронхiту
у хворого виникли диспептичнi розла-
ди, фотодерматит, порушення функцiї
печiнки. Який препарат мiг спричинити
цi явища?

A. Доксициклiн
B.Парацетамол
C. Кислота аскорбiнова
D.Ацетилцистеїн
E. Кодеїну фосфат

103. Жiнцi 25-ти рокiв з явищами го-
строї iнтоксикацiї морфiном був введе-
ний налоксон, який викликав швидке
полiпшення її стану. Який механiзм дiї
цього препарату?

A. Блокада опiоїдних рецепторiв
B. Блокада ГАМК-рецепторiв
C. Блокада серотонiнових рецепторiв
D. Блокада дофамiнових рецепторiв
E. Блокада бензодiазепiнових рецепто-
рiв

104. Як називається здатнiсть лiкiв на-
копичуватися в органiзмi хворого?

A. Кумуляцiя
B.Антагонiзм
C. Синергiзм
D. Звикання
E. Алергiя

105. Який фармакологiчний ефект
ацетилсалiцилової кислоти дозволяє за-
стосувати її у хворих з IХС для профi-
лактики тромбозiв?

A. Антиагрегантний
B.Анальгезуючий
C.Жарознижуючий
D. Ульцерогенний
E. Протизапальний

106.У пацiєнта з’явились герпетичнi ви-
сипання. Який засiб необхiдно призна-

чити?

A.Ацикловiр
B. Гентамiцин
C. Клотримазол
D. Бензилпенiцилiн
E. Бiсептол

107. До невропатолога звернулась жiн-
ка iз скаргами на поганий сон, вiдчуття
страху, тривоги. Який засiб необхiдно
призначити пацiєнтцi?

A. Дiазепам
B. Леводопа
C.Нiтроглiцерин
D.Окситоцин
E. Лiзиноприл

108. Який препарат доцiльно ввести при
гострiй серцевiй недостатностi?

A. Корглiкон
B. Сальбутамол
C.Пiлокарпiну гiдрохлорид
D.Налоксон
E. Гепарин

109. Внаслiдок травми грудної клiтки
у чоловiка зупинилося серце. Вкажiть
препарат, який вводять у порожнину лi-
вого шлуночка в такiй ситуацiї:

A.Адреналiну гiдрохлорид
B. Сальбутамол
C. Лiзиноприл
D.Прозерин
E.Метопролол

110. Хворому iз гострою серцевою не-
достатнiстю ввели корглiкон. З якою
дiєю цього препарату пов’язують по-
кращення стану пацiєнта?

A. Збiльшення сили серцевих скорочень
B. Зниження сили серцевих скорочень
C. Розширення коронарних судин
D. Збiльшення частоти серцевих скоро-
чень
E. Зниження потреби мiокарда в киснi

111. Чим обумовлений механiзм аналь-
гетичної дiї морфiну гiдрохлориду?

A. Стимуляцiя опiатних рецепторiв
B. Блокада гiстамiнових рецепторiв
C. Блокада фосфодiестерази
D. Стимуляцiя аденiлатциклази
E. Блокада холiнестерази

112. Який фармакологiчний ефект дiа-
зепаму дозволяє його застосовувати для
купiрування судом?
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A. Протисудомний
B.Анальгезуючий
C.Жарознижуючий
D.Протизапальний
E. Снодiйний

113. У хворого гiперхромна B12-
дефiцитна анемiя. Препарат якого вi-
тамiну йому необхiдно призначити?

A. Цiанокобаламiн
B. Рибофлавiн
C. Вiкасол
D. Тiамiну хлорид
E. Ретинолу ацетат

114. У чоловiка дiагностовано хворобу
Паркiнсона. Який засiб доцiльно при-
значити хворому?

A. Леводопа
B.Нiтразепам
C. Парацетамол
D.Амiназин
E. Анаприлiн

115. При кiлькiсному визначеннi хло-
риду кальцiю перманганатометричним
методомНЕ МОЖНА застосувати пря-
ме титрування, тому що:

A. Дослiджувана речовина не взаємодiє
з титрантом
B. Реакцiя протiкає дуже швидко
C. Неможливо пiдiбрати iндикатор для
фiксування кiнцевої точки титрування
D.Можливi побiчнi реакцiї
E. Реакцiя протiкає повiльно

116. До фармацевта звернувся хворий
54-х рокiв за порадою щодо призна-
чення лiкiв. З’ясувалось що в анамне-
зi хворого протягом 4-х рокiв - хронi-
чний гломерулонефрит, та 2-х рокiв -
стiйке пiдвищення артерiального тиску.
Яка речовина, синтезована нирками, вi-
дiграє важливу роль у формуваннi ар-
терiальної гiпертензiї?

A. Ренiн
B.Оксид азоту
C. Альдостерон
D. Гiстамiн
E. Катехоламiни

117. Хворий скаржиться на загальну
слабкiсть, м’язеву слабкiсть в кiнцiв-
ках (наприклад, якщо декiлька разiв по-
просити стиснути руку в кулак, то хво-
рому вдається це зробити тiльки пер-
ший раз), слабкiсть мiмiчних м’язiв, по-
рушення процесу ковтання. Введення
ацетилхолiнестеразних засобiв певною
мiрою усуває цi порушення. Визначiть

патологiю у хворого:

A.Мiастенiя
B.Паралiч
C.Парез
D. Гемiплегiя
E.Моноплегiя

118. Розчин лiкарського препарату, про-
стерилiзований кип’ятiнням, перевiри-
ли на стерильнiсть. Посiв на середови-
ще Кiтта-Тароццi виявив наявнiсть кло-
стридiй. Клостридiї не загинули при ки-
п’ятiннi, тому що вони:

A. Спороутворюючi
B. Термофiльнi
C.Анаеробнi
D.Прототрофнi
E. Кислотостiйкi

119. У жiнки 70-ти рокiв внаслiдок заку-
порки жовчного протоку каменем ви-
никла механiчна жовтяниця. У неї вияв-
лено зниження артерiального тиску та
брадикардiя. Пiдвищенням вмiсту якої
речовини в кровi хворої обумовленi цi
змiни у роботi серцево-судинної систе-
ми?

A.Жовчнi кислоти
B.Прямий бiлiрубiн
C.Непрямий бiлiрубiн
D. Уробiлiн
E. Стеркобiлiн

120. Iнтерферони вiдносяться до приро-
дних противiрусних та протипухлинних
засобiв. В чому полягає механiзм їх дiї?

A.Пригнiчення синтезу бiлкiв
B. Збiльшення синтезу бiлкiв
C.Активацiя процесу реплiкацiї
D.Активацiя транскрипцiї
E.Активацiя репарацiї

121. Робiтник санепiдстанцiї при оброб-
цi установи отруївся фосфорорганi-
чним iнсектицидом. Який фермент iн-
гiбують фосфорорганiчнi сполуки?

A.Ацетилхолiнестераза
B. Лактатдегiдрогеназа
C. Ксантиноксидаза
D. Каталаза
E.Пепсин

122. У пацiєнта спостерiгаються симе-
тричнi дерматити на долонях. Лiкар дi-
агностував пелагру. Нестача якого вiта-
мiну може призвести до таких симпто-
мiв?
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A. Нiкотинова кислота
B. Кобаламiн
C. Аскорбiнова кислота
D.Фолiєва кислота
E. Холекальциферол

123. Виведення iндикану є дiагности-
чним критерiєм пiдсиленого гниття бiл-
кiв у кишечнику. Укажiть кiнцевий про-
дукт ”гниття” триптофану у товстому
кишечнику:

A. Iндол
B.Путресцин
C. Бензойна кислота
D.Меркаптан
E. Сiрководень

124. До актиноморфних вiльнопелюс-
ткових вiночкiв вiдносяться:

A. Хрестовиднi
B. Лiйковиднi
C. Дзвониковиднi
D. Трубчастi
E. Язичковi

125. Для видiлення окремих видiв ба-
ктерiй в бактерiологiчнiй лабораторiї
використовують елективнi середовища.
Яке iз перерахованих середовищ вiдно-
ситься до цiєї групи?

A. Лужна пептонна вода
B.МПБ
C.МПА
D. Гiссa
E. Ендо

126. Якщо рН розчину амiнокислоти
менше IET, то в розчинi:

A. Превалюють катiоннi форми амiно-
кислот
B. Анiонна та катiонна форми знаходя-
ться в станi рiвноваги
C. Вiдбувається утворення окремих
бiлкових агрегатiв
D. Вiдбувається незворотне осадження
бiлкiв
E. Превалюють анiоннi форми амiноки-
слот

127. Авiдин - бiлок курячого яйця - пе-
решкоджає надходженню до органiзму
бiотину - коферменту карбоксилаз. Яке
перетворення буде блокуватися при
введеннi авiдину?

A.Приєднання CO2 до пiрувату
B.Приєднання NH3 до глутамату
C. Вiдщеплення NH3 вiд глутамiну
D. Вiдщеплення фосфатних залишкiв
E. Бета-окиснення жирних кислот

128. При меркурометричному титру-
ваннi галогенiд-йонiв у присутностi ди-
фенiлкарбазону в кiнцевiй точцi титру-
вання спостерiгається утворення осаду
наступного кольору:

A. Синiй
B. Червоний
C.Жовтий
D. Зелений
E. Коричневий

129. Для одержання екзотоксинiв вiд
деяких мiкроорганiзмiв їх засiвають у
рiдке живильне середовище, де мiкро-
би культивуються i куди видiляють цi
токсини. На певному етапi необхiдно
забрати iз середовища мiкробнi клiти-
ни, тобто вiдокремити токсини вiд мi-
кробiв. Що необхiдно застосувати для
цього?

A. Фiльтрування через бактерiальнi
фiльтри
B. Кип’ятiння
C.Автоклавування
D. Ультрафiолетове опромiнення
E. Внесення дезiнфiкуючих речовин
(хлорамiн)

130. Дослiджувана рослина має скла-
дне моноподiальне однорiдне суцвiття
- складний зонтик. Якiй з наведених ро-
слин воно притаманне?

A. Крiп пахучий
B.Цибуля городня
C. Горобина звичайна
D.Шипшина собача
E. Волошка синя

131. Кров мiстить еритроцити, розмiр
яких має порядок 10−6 м. До якого типу
дисперсних систем слiд вiднести кров?

A.Мiкрогетерогенна
B. Гомогенна
C. Грубодисперсна
D. Колоїднодисперсна
E. Гетерогенна

132. При проходженнi польової практи-
ки студент отримав завдання зiбрати
морфологiчну колекцiю цiнокарпних
плодiв. Якi плоди з вказаних вiднося-
ться до даної групи?
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A. Гесперидiй
B. Багатокiстянка
C. Фрага
D.Цiнародiй
E. Кiстянка

133. Хворому на гiнгiвiт призначили
зрошування ротової порожнини 0,02%
розчином калiю перманганату. До якої
групи антисептикiв належить цей пре-
парат?

A. Окисники
B. Барвники
C. Детергенти
D. Спирти
E. Нiтрофурани

134. Хворому на бронхiт з метою усу-
нення сухого кашлю призначили препа-
рат, який є алкалоїдом мачку жовтого.
Назвiть цей засiб:

A. Глауцину гiдрохлорид
B. Кодеїну фосфат
C. Лiбексин
D.Окселадин
E. Кодтерпiн

135. До розчину, що дослiджується, до-
дали хлоридної кислоти. Осад, що ви-
пав, вiдфiльтрували та обробили на
фiльтрi гарячою водою, а пiсля охоло-
дження до фiльтрату додали розчинKI .
Який катiон присутнiй у розчинi, якщо
осад мав жовтий колiр?

A. Pb2+

B. Ag+

C. Hg2+

D. Ca2+

E. Ba2+

136. При подiлi катiонiв на аналiтичнi
групи за кислотно-основною класифi-
кацiєю груповими реагентами є кисло-
ти та основи. Якi кислоти застосовують
в якостi групових реагентiв?

A. HCI , H2SO4

B. HNO3, CH3COOH
C. H3PO4, H2C2O4

D. HCIO4
E. H2CO3

137. Основний шлях знешкодження амi-
аку вiдбувається в печiнцi. Реакцiю роз-
щеплення аргiнiну з утворенням сечо-
вини каталiзує аргiназа. До якого класу
ферментiв вона належить?

A. Гiдролази
B. Синтетази
C.Оксидоредуктази
D. Трансферази
E. Iзомерази

138. Зв’язок протопластiв рослинних
клiтин та обмiн речовин мiж ними за-
безпечують тонкi цитоплазматичнi ни-
тки, що проходять через пори у клiтин-
нiй стiнцi. Їх назва:

A.Плазмодесми
B.Фiбрили
C.Мiкротрубочки
D.Мiкрофiламенти
E.Цитоскелет

139. При розтинi трупа у багатьох
внутрiшнiх органах виявлено численнi
гнiйнi вогнища. Для якого патологiчно-
го процесу це характерно?

A. Септикопiємiя
B. Септицемiя
C. Сепсис
D. Бактеремiя
E. Токсинемiя

140. Iзотонiчнiсть - це одна з вимог,
що висувається до iнфузiйних розчинiв.
Яке явище має мiсце при введеннi у пла-
зму кровi гiпертонiчних розчинiв?

A.Плазмолiз
B.Осмос
C. Гемолiз
D. Денатурацiя
E. Тиксотропiя

141. Склад третьої аналiтичної групи
катiонiв (кислотно-основна класифiка-
цiя)Ca2+, Sr2+,Ba2+. Яка кислота може
бути осаджувачем (груповим реаген-
том) цiєї групи катiонiв?

A. H2SO4

B. HNO3

C. HCI
D. CH3COOH
E. HCIO4

142. Дiльничний педiатр при чергово-
му профiлактичному оглядi виявив хло-
пчика iз низьким ростом. Розумовий
розвиток вiдповiдає вiку. Яке ендокрин-
не порушення є у хлопчика?

A. Гiпофiзарний нанiзм
B. Кретинiзм
C.Акромегалiя
D. Гiгантизм
E. Рахiт
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143. Синтез ейкозаноїдiв починається зi
звiльнення полiєнових кислот вiд фо-
сфолiпiдiв мембрани за участю специ-
фiчної фосфолiпази. Вкажiть цей фер-
мент:

A. Фосфолiпаза А2
B.Циклооксигеназа
C. Фосфолiпаза С
D.Протеїнкiназа
E. Аргiназа

144. У фармацевтичному аналiзi для
iдентифiкацiї та визначення ступеня чи-
стоти лiкарських препаратiв застосову-
ють термiчний аналiз. Вкажiть тип ко-
ординат, за якими будують кривi охоло-
дження:

A. Температура-час
B. Тиск-час
C. Об’єм-температура
D.Об’єм-час
E. Температура-об’єм

145. В народнiй та офiцiйнiй медицинi
широко використовується цiнна лiкар-
ська рослина - Glycyrrhiza glabra L. Яка
частина рослини пiдлягає заготiвлi?

A. Коренi з кореневищами
B. Листки
C. Суцвiття
D. Трава
E. Насiння

146. Серед наведених формул виберiть
формулу неiоногенного ПАР:

A. CH3(OCH2CH2)10OH
B. C15H31COONa
C. C11H23OSO3Na
D. C6H13NH2COONa
E. C2H5NH2 · HCl

147. У вагiтної жiнки дiагностований
дисбактерiоз пiхви. Який препарат не-
обхiдно призначити у даному випадку?

A. Пробiотик
B.Антибiотик
C. Бактерiофаг
D. Iнтерферон
E. Полiвiтамiни

148. Для виявлення анiонiв-вiдновникiв
застосовується реакцiя з пермангана-
том калiю. Який анiон знебарвлює пер-
манганат калiю?

A. Сульфiт
B. Карбонат
C. Тетраборат
D. Сульфат
E.Арсенат

149. Яку з наведених речовин можна ви-
значити поляриметричним методом?

A. Глюкоза
B. Цей метод придатний для визначення
будь-яких речовин
C. Сульфатна кислота
D.Натрiю хлорид
E. Бензен

150. Моделювання iммобiлiзацiйного
стресу проводили на мурчаку, якого по-
передньо не годували протягом доби.
На розтинi слизова оболонка шлунка
гiперемована з множинними ерозiями.
Яку теорiю виразкоутворення пiдтвер-
джують результати цього дослiду?

A. Кортиковiсцеральна (стресова)
B. Судинна
C. Запальна
D.Механiчна
E.Пептична

151. До дослiджуваного розчину додали
розчин перекису водню в кислому сере-
довищi. Розчин забарвився в синiй ко-
лiр. На присутнiсть якого анiону вказує
цей аналiтичний ефект?

A. Cr2O
2−
7

B. MnO−
4

C. C2O
2−
4

D. NO−
3

E. Cl−

152. У пацiєнта виявлено гiпоксiю.
Який метаболiчний процес активується
за умов недостатностi кисню?

A.Анаеробний глiколiз
B.Цикл сечовиноутворення
C.Пентозофосфатний шлях
D. Окисне декарбоксилювання кетоки-
слот
E.Цикл трикарбонових кислот

153. Дитинi було введено протидифте-
рiйну сироватку. Який вид резистентно-
стi сформувався у неї?

A.Пасивний
B.Активний
C.Первинний
D.Патологiчний
E.Фiзiологiчний
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154. У хворого з набряком головного
мозку дихання характеризується чергу-
ванням перiодiв декiлькох респiратор-
них рухiв однакової амплiтуди з перi-
одами апное. Для якого патологiчного
типу дихання це характерно?

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

155. У розсаднику серед деяких лiкар-
ських рослин з’явились симптоми захво-
рювання, при якому на листках виника-
ли жовтi плями i дiлянки некрозу. Сiк
хворих рослин зберiгав iнфекцiйнi вла-
стивостi навiть при проходженнi через
бактерiйний фiльтр. На поживних сере-
довищах росту мiкроорганiзмiв не було
виявлено. Якi мiкроорганiзми, на вашу
думку, могли бути причиною цього за-
хворювання?

A. Вiруси
B. Грибки
C. Актиномiцети
D. Бактерiї
E.Мiкоплазми

156. Кора неколючої деревної рослини
з родини Rhamnaceae має проносну дiю.
Це:

A. Frangula alnus
B. Aronia melanocarpa
C. Hippophaё rhamnoides
D. Rubus idaeus
E. Crataegus sanguinea

157. Сумарний вмiст хлорид-, бромiд- та
йодид-iонiв в дослiджуваному розчинi
можна кiлькiсно визначити за допомо-
гою такого (титранту):

A. Арґентум нiтрату
B. Калiй дихромату
C. Натрiй тiосульфату
D.Перманганату
E. Натрiй нiтриту

158. Виберiть продукт реакцiї повного
гiдрування анiлiну:

A.

B.

C.

D.

E.

159. Яка з наведених сполук буде всту-
пати в реакцiю з пропаном за даних
умов?

A. Br2, hν, 20oC
B. H2SO4 конц.
C. HNO3 конц.
D. Cl2, FeCl3
E. CH3COONO2

160. Назва нижче наведеного вуглево-
дню за систематичною номенклатурою:

A. 5,6,6-Триметил-1-гептен
B. 2,2,3-Триметил-6-гептен
C. 5-Третбутил-1-гексен
D. 2-Третбутил-5-гексен
E. 2,2,3-Триметил-6-гексен

161. Iзомером функцiональної групи дi-
етилового етеру є:
CH3 − CH2 − O − CH2 − CH3:

A. Бутанол
B. Етанол
C. Бутаналь
D. Етилацетат
E. Диметиловий етер

162.Яку з наведених сполук можна iден-
тифiкувати за допомогою водного роз-
чину FeCl3?
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A.

B.

C.

D.

E.

163. Яка з наданих реакцiй доводить, що
фенол виявляє кислотнi властивостi?

A.

B.

C.

D.

E.

164. Для кiлькiсного визначення суль-
фатiв у питних водах застосовують гра-
вiметрiю (метод осадження). Яку речо-

вину слiд використати в якостi осаджу-
вача сульфатiв?

A. BaCI2

B. KCI
C. MgCI2

D. NaCI
E. NH4NO3

165. У хворого через 9 дiб пiсля вве-
дення лiкувальної сироватки з’явилася
кропив’янка, свербiж шкiри, набряки,
збiльшення лiмфатичних вузлiв. Який
тип алергiчної реакцiї має мiсце?

A. Iмунокомплексний
B.Цитотоксичний
C.Анафiлактичний
D. Стимулюючий
E. Клiтинний

166. Яка з наведених сполук вiдноситься
до альфа-амiнокислот?

A.

B.

C.

D.

E.

167. Однiєю з характерних ознак запа-
лення є ексудацiя. Якi чинники зумов-
люють ексудацiю i мiсцевий набряк у
дiлянцi запалення?

A. Пiдвищення проникностi судинної
стiнки
B. Гiперглiкемiя
C. Iшемiя
D. Крайове стояння лейкоцитiв
E. Зменшення проникностi судинної
стiнки

168. Для профiлактики серцево-
судинних захворювань пацiєнтовi було
рекомендовано вживати вiтамiн F . Яка
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хiмiчна природа цього вiтамiну?

A. Комплекс полiненасичених жирних
кислот
B.Похiдне холестеролу
C. Комплекс полiсахаридiв
D. Комплекс амiнокислот
E. Похiдне каротинiв

169. При нанесеннi краплi рiдинi на по-
верхню твердого тiла вiдбувається яви-
ще змочування. Мiрою змочування є:

A. Крайовий кут
B.Щiльнiсть краплi
C. Поверхневий натяг
D. Розмiр краплi
E. Робота адгезiї

170. Багаторiчна рослина з бiлими квi-
тками, зiбраними у складнi щитки з ко-
шикiв, двiчi-тричi перисторозсiченими
листками. Це:

A. Аchillea millefolium
B. Melilotus officinalis
C. Potentilla erecta
D. Phaseolus vulgaris
E. Taraxacum officinale

171. Якi органiчнi сполуки утворюю-
ться внаслiдок внутрiшньомолекуляр-
ної дегiдратацiї одноатомних спиртiв?

A. Алкени
B. Естери
C. Альдегiди
D.Алкани
E. Арени

172. У старшiй групi дитячого садочку
(6-рiчок) проведено пробу Манту, яка
у 15 дiтей виявилася негативною. Якi
заходи слiд застосувати вiдносно цих дi-
тей?

A. Провести вакцинацiю вакциною
БЦЖ
B. Ввести антитоксичну протитуберку-
льозну сироватку
C. Iзолювати
D. Виконати пробу повторно
E. Провести флюорографiю

173. Одним з патогенетичних механi-
змiв низки захворювань є пiдвищен-
ня концентрацiї активних форм кисню.
Для попередження цього процесу при-
значають антиоксиданти. Назвiть один
з них:

A.Альфа-токоферол
B. Глюкоза
C. Кальциферол
D. Кобаламiн
E. Глiцерол

174.На екскурсiї у хвойному лiсi студен-
ти звернули увагу, що у чорницi звичай-
ної стебла здерев’янiли лише частково
в нижнiй частинi, а у верхнiй - залишаю-
ться трав’янистими, отже життєва фор-
ма рослини:

A.Напiвкущ
B.Однорiчна трава
C. Лiана
D. Багаторiчна трава
E. Дерево

175.У медичнiй практицi широко засто-
совуються антибiотики, якi одержанi з
рiзних видiв актиномiцет. Якi з нижче
наведених є саме такими препаратами?

A.Амiноглiкозиди (стрептомiцин, моно-
мiцин)
B. Пенiцилiни, цефалоспорини, гризео-
фульвiн
C.Полiмiксин, бацитрацин
D. Хлорелiн, аренарин
E. Лiзоцим, еритрин

176. В органiзмi людини широко розпо-
всюдженi реакцiї прямої взаємодiї суб-
стратiв з молекулярним киснем. Який
фермент каталiзує приєднання до суб-
страту двох атомiв оксигену?

A. Дiоксигеназа
B. Каталаза
C.Монооксигеназа
D. Супероксидисмутаза
E. Глутатiонредуктаза

177. Насiння жита, кукурудзи та iнших
злакiв має невелику сiм’ядолю щиток, а
поживнi речовини накопичує:

A. Ендосперм
B.Перисперм
C.Шкiрочка
D. Брунечка
E. Зародкововий корiнець

178. До лiкаря звернувся чоловiк 55-ти
рокiв зi скаргами на гострий бiль у ве-
ликих пальцях нiг. Вiн постiйно вживає
м’ясо та вино. Виникла пiдозра на по-
дагру. Для пiдтвердження дiагнозу вмiст
якої речовини необхiдно визначити у
кровi?
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A. Сечова кислота
B. Сечовина
C. Лактат
D. Бiлiрубiн
E. Кетоновi тiла

179. Iзотонiчний розчин глюкози ши-
роко використовується як розчинник
або iнфузiйне середовище для введення
рiзних лiкарських засобiв. Яка масова
частка цього розчину?

A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
E. 1%

180. Просочування оболонки клiтин
жироподiбною речовиною - суберином
- називається:

A. Скорковiння
B. Здерев’янiння
C.Мiнералiзацiя
D. Кутинiзацiя
E. Ослизнення

181. Чоловiк протягом 10-ти рокiв хво-
рiє на ревматоїдний артрит. У зв’язку iз
загостренням приймав ацетилсалiцило-
ву кислоту i преднiзолон. Скаржиться
на бiль у животi, вiдрижку, нудоту, вiд-
чуття переповнення в епiгастрiї, метео-
ризм. При гастроскопiї виявлена ерозiя
(0,5х0,5 см) слизової оболонки шлунка.
Яка причина формування дефекту сли-
зової оболонки?

A. Тривалий прийом аспiрину i гормонiв
B. Iмунне ураження слизової оболонки
шлунка
C. Розвиток дисбактерiозу
D. Вiковi змiни слизової оболонки
E. Тривалий гiпертонус мускулатури
шлунка

182. Пептизацiя лежить в основi лiку-
вання низки патологiчних змiн в орга-
нiзмi людини, зокрема, шляхом руйну-
вання тромбiв в кровоносних судинах.
Найважливiшою умовою ефективної
пептизацiї є:

A. Своєчасне введення антикоагулянту
B. Введення надлишку розчинника
C. Дiя ультразвуку
D. Струшування
E. Нагрiвання

183. У хворого крупновогнищевий iн-
фаркт мiокарду ускладнився набряком
легень. Який розлад кардiогемодинамi-
ки сприяв розвитку набряку легень?

A. Гостра лiвошлуночкова недостатнiсть
B. Гостра правошлуночкова недоста-
тнiсть
C.Аутоiмунний мiокардит
D. Кардiогенний шок
E. Реперфузiйний синдром

184. Плiд - шипувата багатонасiнна ко-
робочка, яка при дозрiваннi розкриває-
ться чотирма стулками, характерна для:

A. Datura stramonium
B. Papaver somniferum
C. Hyoscyamus niger
D. Digitalis purpurea
E. Linum usitatissimum

185. У мiжлiкарняну аптеку поступив
наркотичний анальгетик короткоча-
сної дiї, активнiший за морфiн у 100 ра-
зiв. Визначити препарат:

A.Фентанiл
B.Налтрексон
C.Налоксон
D.Анальгiн
E. Кетанов

186. Розпад гемоглобiну починається
в клiтинах ретикулоендотелiальної си-
стеми. Якийфермент каталiзує реакцiю
вiдновлення бiлiвердину в бiлiрубiн?

A. Бiлiвердинредуктаза
B. Бета-глюкуронiдаза
C. Ксантиноксидаза
D. Гемоксигеназа
E. Гексокiназа

187. Для купiрування дiареї лiкар при-
значив препарат, що дiє на опiатнi реце-
птори кишечника i зменшує його пери-
стальтику. Вкажiть цей препарат:

A. Лоперамiд
B. Гепарiн
C. Леворiн
D. Вольтарен
E. Тетрациклiн

188. Яка з наведених формул вiдповiдає
альфа-нiтропiролу?
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A.

B.

C.

D.

E.

189. У хiмiко-фармацевтичному та
парфумерно-косметичному виробни-
цтвi застосовують ефiрнi олiї. Для ви-
дiлення їх iз рослинної сировини вико-
ристовують:

A. Перегонку з водяною парою
B. Калориметрiю
C. Колориметрiю
D.Потенцiометрiю
E. Кондуктометрiю

190. Укажiть, за яким механiзмом про-
тiкає реакцiя:

C2H5OH
H+, t>170oC−−−−−−−→ H2C = CH2 + H2O

A. Е (елiмiнування)
B. SN (нуклеофiльне замiщення)
C. �N (нуклеофiльне приєднання)
D. SR (радикальне замiщення)
E. S� (електрофiльне замiщення)

191. За рахунок яких зв’язкiв утворюю-
ться як лiнiйнi так i циклiчнi асоцiати
карбонових кислот у виглядi димерiв?

A. Водневi
B. Iоннi
C. Ковалентнi полярнi
D. Ковалентнi неполярнi
E. Донорно-акцепторнi

192. Вкажiть функцiональну групу в мо-
лекулi препарату iзонiазiду, який є похi-
дним iзонiкотинової кислоти:

A. Гiдразидна група
B.Амiдна група
C. Карбоксильна група
D.Пiридиновий гетероцикл
E. Складно-ефiрна група

193. Яку кислоту синтезують окиснен-
ням бета-пiколiну?

A.Нiкотинова
B. Бензойна
C. Сечова
D. Барбiтурова
E.Аскорбiнова

194.Серед наведених нижче сполук вка-
жiть хiнолiн:

A.

B.

C.

D.

E.

195. Речовиною В при здiйсненнi даного
перетворення буде:

CH ≡ CH
HOH,Hg2+

−−−−−−−→ A
[0]−→ B
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A. Ацетатна кислота
B. Етанол
C. Пропаналь
D.Пропанон
E. Етаналь

196.Яка речовина окислюється перман-
ганатом калiю з утворенням кетону?

A.

B. CH3 − CH − CH2OH
C. CH3 − CH2OH
D.

E.

197. Серед наведених пар iзомерiв обе-
рiть iзомери положення функцiональ-
ної групи:

A.

B.

C.

D.

E.

198. Серед наведених речовин виберiть
ту, яку використовують для окиснення
органiчних сполук:

A. KMnO4

B. CH3 − CH3

C. NaOH
D. HCl
E. NH2 − NH2

199. Яка з сполук утвориться в резуль-
татi реакцiї?
�6�5 − N+ ≡ NCl− + KJ

to−→?
A. �6�5J
B. C6�5��

C. �6�6

D. �6�5 − Cl
E. C6�5�K

200. Яким реактивом можна одночасно
визначити наявнiсть альдегiдної групи
та глiкольного фрагменту в молекулi
глюкози?

A. Cu(OH)2

B. Br2

C. AlCl3
D. FeCl3
E. KMnO4
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А зсув сдвиг пригнічувати угнетать
аргентум серебро І придатний пригодный
арсен мышьяк істотний существенный прилисток прилистник
Б К прискорювати ускорять
багаторазовий многократный карбон углерод притаманний присущий
багатошаровий многослойный квітка цветок продих устьице
блукаючий блуждающий китиця кисть променевий лучевой
блювання рвота кількісний количественный пронос понос
брунечка почечка кільчастий мутовчатый псування порча
брунька почка ковтання глотание Р
бульбашки пузырьки колірний цветовой рівняння уравнение
буркун донник комаха насекомое рогівка роговица
В конвалія ландыш роз’єднувати разобщать
вапняний известковый корок пробка розведений разбавленный
взаємодія взаимодействие кошик корзинка розтруб раструб
вибірковий избирательный кришталик хрусталик рясний обильный
вибуховий взрывной крововилив кровоизлияние С
вивільнення освобождение Л свербіж, свербіння зуд
виготовлення изготовление ланка звено самочинний самопроизвольный
відбиття отражение ланцюг цепь свідомість сознание
відмітний отличительный лужний щелочной середовище среда
відновлення восстановление лусочка чешуйка сечовина мочевина
відновник восстановитель лущення шелушение сирнистий творожистый
відтворення воспроизведение М сироватка сыворотка
відторгнення отторжение манган марганец сірчана серная
відхаркувальний отхаркивающий маточка пестик сірчиста сернистая
віночок венчик межа граница сказ бешенство
властивість свойство меркурій ртуть скупчення скопление
вмістище вместилище миттєвий мгновенный слань слоевище
всисний всасывательный міжвузловина междоузлие слина слюна
всмоктування всасывание молочник млечник смужка полоска
вуглеводень углеводород Н снодійне снотворное
Г набрякати набухать, отекать соковитий сочный
галуження ветвление набутий приобретенный соняшник подсолнечник
гальмування торможение надлишок избыток сочевички чечевички
гідроген водород насичений насыщенный спадковий наследственный
голкоподібний игловидный насіння семя сполука соединение
голонасінний голосеменной натяг натяжение сталий постоянный
гомілка голень негайний немедленный стан состояние
горіх орех недостатність недостаточность стегновий бедренный
грунт почва неїстівний несъедобный стрибок прыжок
густина плотность нирець ныряльщик стулка створка
Д нирковий почечный судинний сосудистый
дзеркало зеркало нітроген азот сульфатний серный
дихальний дыхательный нудота тошнота сульфур сера
добуток произведение нюховий обонятельный сумнівний сомнительный
довільний произвольный О сутінки сумерки
доводити доказывать обертання вращение суцвіття соцветие
додавання добавление обличчя лицо Т
домішка примесь обмежений ограниченный тваринний животный
допоміжний вспомогательный одностатевий однополовой твердість жёсткость
драбинчастий лестничный окисник окислитель темрява темнота
драглі студень оперізуючий опоясывающий тимчасовий временный
дратівливість раздражительность оплодень околоплодие травлення пищеварение
Є осад осадок тривалий длительный
ємність ёмкость отруєння отравление У
Ж оцтовий уксусный увага внимание
життездатність жизнеспособность очний глазной ураження поражение
життєвий жизненный П утворення образование
жовтяниця желтуха пагон побег Ф
З пальник горелка ферум, залізо железо
забарвлення окраска папороть папоротник Х
забруднений загрязнённый парасолька зонтик харкотиння мокрота
забруднювач загрязнитель пелюстка лепесток хитавиця качка
завійка завиток перебіг протекание хребет позвоночник
задишка одышка передсердя предсердие Ч
залишковий остаточный перисторозсічений перисторассеченный частинка частица
заломлення преломление півмісяцевий полулунный частка доля
замісний заместительный підстава основание червоний красный
занурення погружение підшлунковий поджелудочный черевний брюшной
запалення воспаление піхва влагалище чіпкий цепкий
запаморочення головокружение плівчастий плёнчатый Ш
заселеність обсеменённость плюмбум свинец шаруватий слоистый
захисний защитный плямистість пятнистость шипшина шиповник
звивистий извитой поглинання поглощение штучний искусственный
згортання свёртывание поділ деление Щ
здерев’янілий одревесневший поживний питательный щавлевий щавелевый
зіниця зрачок поодинокий единичный щеплення прививка
зіткнення столкновение полегшений облегчённый Я
злоякісний злокачественный попередник предшественник яєчня яичница


