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1. При цитологiчних дослiдженнях бу-
ло виявлено велику кiлькiсть рiзних мо-
лекул т-РНК, якi доставляють амiноки-
слоти до рибосоми. Кiлькiсть рiзних типiв
т-РНК у клiтинi буде дорiвнювати кiль-
костi:

A. Триплетiв, що кодують амiнокислоти
B. Нуклеотидiв
C. Амiнокислот
D. Бiлкiв, синтезованих у клiтинi
E. Рiзних типiв i-РНК

2. У районах Пiвденної Африки у лю-
дей розповсюджена серпоподiбноклiтин-
на анемiя, при якiй еритроцити мають
форму серпа внаслiдок змiни в молеку-
лi гемоглобiну амiнокислоти глутамiну
на валiн. Причиною цiєї хвороби є:

A. Генна мутацiя
B. Порушення механiзмiв реалiзацiї гене-
тичної iнформацiї
C. Кросинговер
D. Геномна мутацiя
E. Трансдукцiя

3. При обстеженнi дiвчини 18-ти рокiв
знайденi наступнi ознаки: недорозви-
нення яєчникiв, широкi плечi, вузький
таз, вкорочення нижнiх кiнцiвок, "шия
сфiнкса", розумовий розвиток не пору-
шений. Встановлено дiагноз: синдром
Шерешевського-Тернера. Яке хромосом-
не порушення у хворої?

A. Моносомiя Х
B. Трисомiя Х
C. Трисомiя 13
D. Трисомiя 18
E. Нульсомiя Х

4. У хворого виявлена короткочасна
пневмонiя. Мiграцiя личинок якого гель-
мiнта може призвести до цiєї хвороби?

A. Аскарида
B. Волосоголовець
C. Гострик
D. Карликовий цiп’як
E. Альвеокок

5. При оглядi хворого з ранами, що кро-
воточать, лiкар виявив пошкодження
тканин личинками, а також локальнi мi-
сця нагноєння. Дiагноз: облiгатний мiаз.
Збудником цього захворювання є:

A. Муха вольфартовая
B. Жигалка осiння
C. Триатомовий клоп
D. Муха цеце
E. Муха хатня

6. Дiвчинi 18-ти рокiв встановле-
но попереднiй дiагноз – синдром

Шерешевського-Тернера. Це можна пiд-
твердити за допомогою такого метода:

A. Цитогенетичний
B. Дерматоглiфiка
C. Близнюковий
D. Генеалогiчний
E. Бiохiмiчний

7. У хворого з пiдозрою на одне з прото-
зойних захворювань дослiджено пунктат
лiмфатичного вузла. В препаратi, забарв-
леному за Романовським-Гiмзою, виявле-
но тiльця пiвмiсяцевої форми iз загостре-
ним кiнцем, блакитною цитоплазмою,
ядром червоного кольору. Яких найпро-
стiших виявлено в мазках?

A. Токсоплазми
B. Малярiйнi плазмодiї
C. Дерматотропнi лейшманiї
D. Вiсцеротропнi лейшманiї
E. Трипаносоми

8. Пiсля черепно-мозкової травми у хво-
рого 38-ми рокiв вiдсутнє вiдчуття нюху i
смаку. Якi корковi центри кiнцевого моз-
ку постраждали?

A. Uncus
B. Operculum frontale
C. Gyrus temporalis superior
D. Gurus postcentralis
E. Sul. calcarinus

9. Оглядаючи ротову порожнину у хворо-
го 19-ти рокiв, стоматолог звернув увагу
на зруйнований язиково-дистальний гор-
бик жувальної поверхнi лiвого першого
верхнього моляра. Цей горбик називає-
ться:

A. Гiпоконус
B. Метаконус
C. Параконус
D. Мезоконус
E. Протоконус

10. Є потреба катетеризацiї сечового мi-
хура у чоловiка. В якiй частинi уретри
або структурi може виникати опiр кате-
теру?

A. Перетинчаста
B. Простатична
C. Губчаста
D. Зовнiшнiй отвiр сечiвника
E. Внутрiшнiй отвiр сечiвника

11. При оглядi хворого невропатолог вiд-
значає асиметрiю обличчя: згладженiсть
складок шкiри лоба, око повнiстю не за-
кривається, на одному боцi очна щiлина
ширша, рот перекошений. Який нерв ура-
жений?
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A. Лицевий
B. Очний
C. Верхньощелепний
D. Нижньощелепний
E. Додатковий

12. У хворого вiдкритий рот, вiн не може
його закрити i членороздiльно говорити.
Яке ураження у хворого?

A. Вивих нижньої щелепи
B. Паралiч жувальних м’язiв
C. Ураження рухового центру мови
D. Перелом нижньої щелепи
E. Стрес

13. Пiд час операцiї закриття природже-
ної щiлини пiднебiння (уранопластики)
при збиваннi долотом крилоподiбного
гачка ушкоджено великий пiднебiнний
канал. Виникла кровотеча. Яку артерiю
ушкоджено?

A. Низхiдна пiднебiнна
B. Висхiдна пiднебiнна
C. Висхiдна глоткова
D. Клиноподiбна
E. Задня верхня альвеолярна

14. У хворого 60-и рокiв виявлено розши-
рення вен стравоходу, прямої кишки та
пiдшкiрних вен передньої черевної стiн-
ки. Система якої вени ушкоджена?

A. Ворiтна
B. Нижня порожниста вена
C. Непарна вена
D. Верхня порожниста вена
E. Верхня брижова

15. У травмованого 27-ми рокiв двосто-
роннiй вивих скронево-нижньощелепного
суглоба. Якi основнi зв’язки суглоба бу-
дуть ушкодженi?

A. Латеральнi
B. Шило-щелепнi
C. Крилоподiбно-щелепнi
D. Клиноподiбно-щелепнi
E. Внутрiшньосуглобовi

16. У хворого внаслiдок пошкоджен-
ня шкiри в середнiй дiлянцi грудинно-
ключично-соскоподiбного м’яза виникла
повiтряна емболiя. Яка вена шиї була
травмована?

A. Зовнiшня яремна
B. Передня яремна
C. Внутрiшня яремна
D. Задня вушна
E. Поперечна вена шиї

17. У хворого виникають болi при жуван-
нi, утруднення при пiдняттi вверх нижньої
щелепи (при закриваннi рота). Функцiя
яких м’язiв порушена?

A. Скроневий, жувальний, медiальний
крилоподiбний
B. Скроневий, жувальний, латеральний
крилоподiбний
C. Скроневий, латеральний i медiальний
крилоподiбнi
D. Латеральний i медiальний крилоподi-
бнi, жувальний
E. Скроневий, жувальний, щелепно-
пiд’язиковий

18. У дитини 2-х рокiв пiсля перенесеного
грипу з’явилися скарги на бiль у вусi. Лi-
кар виявив зниження слуху та запалення
середнього вуха. Яким шляхом iнфекцiя
потрапила до середнього вуха?

A. Через слухову трубу
B. Через foramen jugularis
C. Через canalis caroticus
D. Через atrium mastoideum
E. Через canalis nasolacrimalis

19. В гiстопрепаратi представлена ча-
стина органу, що мiстить багатошаровий
плоский незроговiлий епiтелiй та нижче
розташованi сполучнотканиннi пластин-
ки, якi не мiстять судин. Який це орган?

A. Рогiвка
B. Кришталик
C. Слизова оболонка стравоходу
D. Слизова оболонка ротової порожнини
E. Сiткiвка

20. У препаратi червоного кiсткового
мозку людини визначаються скупчення
гiгантських клiтин, розташованих в тi-
сному контактi з синусоїдними капiляра-
ми. Назвiть форменi елементи кровi, якi
утворюються з цих клiтин:

A. Кров’янi пластинки
B. Еритроцити
C. Лейкоцити
D. Моноцити
E. Лiмфоцити

21. На гiстологiчному препаратi пухкої
сполучної тканини знайдено вiдносно ве-
ликi клiтини, заповненi базофiльною ме-
тахроматичною зернистiстю; гiстохiмi-
чно встановлено, що гранули мiстять ге-
парин та гiстамiн. Що це за клiтини?

A. Тканиннi базофiли (тучнi клiтини).
B. Фiбробласти
C. Макрофаги
D. Плазмоцити
E. Адипоцити

22. При ендоскопiчному дослiдженнi у
хворого з хронiчним ентероколiтом (за-
палення кишки) спостерiгається вiдсу-
тнiсть специфiчних структур рельєфу
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тонкої кишки. Якi компоненти визнача-
ють особливостi рельєфу слизової обо-
лонки тонкої кишки в нормi?

A. Циркулярнi складки, ворсинки та кри-
пти
B. Поля, складки, ямки
C. Гаустри, ворсинки, крипти
D. Косо-спiральнi складки
E. Поля, ворсинки

23. Морфологiчнi дослiдження селезiнки
виявили активiзацiю iмунних реакцiй в
органiзмi. В яких структурах даного ор-
гану починається антигензалежна пролi-
ферацiя Т-лiмфоцитiв?

A. Периартерiальна зона бiлої пульпи
B. Центральна зона бiлої пульпи
C. Мантiйна зона бiлої пульпи
D. Маргiнальна зона бiлої пульпи
E. Червона пульпа

24. У препаратi в одному з судин мiкро-
циркуляторного русла середня оболонка
утворена 1-2 шарами гладеньких мiоци-
тiв, якi розташованi поодинцi i мають спi-
ралеподiбний напрямок. Зовнiшня обо-
лонка представлена тонким шаром пу-
хкої сполучної тканини. Вкажiть вид су-
дини:

A. Артерiола
B. Венула
C. Капiляр
D. Посткапiляр
E. Артерiоловенулярний анастомоз

25. Шкiдливi екологiчнi чинники призве-
ли до рiзкого падiння ендоцитозу i екзо-
цитозу в клiтинах печiнки та кровi. Який
шар плазмолеми постраждав найбiльше?

A. Кортикальний
B. Лiпопротеїновий
C. Надмембранний
D. Iнтегральний
E. Глiкокалiкс

26. У ходi утворення плащового денти-
ну у молочному зубi вiдбулося порушен-
ня секреторної активностi одонтобластiв.
Утворення яких волокон змiниться?

A. Радiальнi колагеновi волокна Корфа
B. Ретикулярнi
C. Еластичнi
D. Тангенцiйнi колагеновi волокна Ебнера
E. Нервовi

27. При утвореннi зародка людини можна
спостерiгати появу у його складi поро-
жнини, свiтлих дрiбних бластомерiв на
периферiї та темних великих бластоме-
рiв на одному з полюсiв. Як називається
зародок на цiй стадiї розвитку?

A. Бластоциста
B. Морула
C. Зигота
D. Гаструла
E. Зародковий диск

28. При непрямому гiстогенезi кiсткової
тканини трубчастих кiсток мiж епiфiзар-
ним та дiафiзарним центрами окостенiн-
ня утворюється пластинка, що в подаль-
шому забезпечує рiст кiсток у довжину.
Як називається ця структура?

A. Метафiзарна пластинка
B. Кiсткова манжетка
C. Кiсткова пластинка
D. Остеон
E.Шар внутрiшнiх генеральних пластинок

29. У хворого з пересадженим серцем при
фiзичному навантаженнi збiльшився хви-
линний об’єм кровi. Який механiзм регу-
ляцiї забезпечує цi змiни?

A. Катехоламiни
B. Симпатичнi безумовнi рефлекси
C. Парасимпатичнi безумовнi рефлекси
D. Симпатичнi умовнi рефлекси
E. Парасимпатичнi умовнi рефлекси

30. Хворому з гiперсекрецiєю шлунково-
го соку лiкар рекомендував виключити з
харчового рацiону:

A. М’яснi бульйони
B. Молоко
C. Солодке
D. Солоне
E. Бiлий хлiб

31. Перед проведенням оперативного
втручання з’ясовано, що у людини час
кровотечi збiльшений до 15 хвилин. Де-
фiцит яких формених елементiв у складi
кровi може бути причиною таких змiн?

A. Тромбоцити
B. Еритроцити
C. Лiмфоцити
D. Лейкоцити
E. Моноцити

32. Дослiджуються рецептори, iнформа-
цiя вiд яких прямує до кори головного
мозку без участi таламусу. Якi це реце-
птори?

A. Нюховi
B. Дотиковi
C. Смаковi
D. Зоровi
E. Слуховi

33. При дослiдженнi iзольованого кардi-
омiоциту встановлено, що вiн НЕ ГЕНЕ-
РУЄ iмпульси збудження автоматично. З
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якої структури серця отриманий кардiо-
мiоцит?

A. Шлуночок
B. Сино-атрiальний вузол
C. Атрiовентрикулярний вузол
D. Пучок Гiса
E. Волокно Пуркiн’є

34. Пiсля руйнування структур ЦНС тва-
рина втратила орiєнтувальнi рефлекси.
Що саме зруйнували?

A. Чотиригорбкове тiло
B. Червонi ядра
C. Латеральнi вестибулярнi ядра
D. Чорна речовина
E. Медiальнi ретикулярнi ядра

35. При визначеннi енерговитрат орга-
нiзму людини встановлено, що дихаль-
ний коефiцiєнт дорiвнює 1,0. Це означає,
що у клiтинах дослiджуваного переважно
окислюються:

A. Вуглеводи
B. Бiлки
C. Жири
D. Бiлки та вуглеводи
E. Вуглеводи та жири

36. У добовому рацiонi дорослої здорової
людини повиннi бути жири, бiлки, вугле-
води, вiтамiни, мiнеральнi солi та вода.
Вкажiть добову кiлькiсть бiлку, яка за-
безпечує нормальну життєдiяльнiсть ор-
ганiзму:

A. 100-120
B. 50-60
C. 10-20
D. 70-80
E. 40-50

37. При обстеженнi хворого виявленi дер-
матит, дiарея, деменцiя. Вiдсутнiсть якого
вiтамiну є причиною цього стану?

A. Нiкотинамiд
B. Аскорбiнова кислота
C. Фолiєва кислота
D. Бiотин
E. Рутин

38. Амiак є дуже отруйною речовиною,
особливо для нервової системи. Яка ре-
човина бере особливо активну участь у
знешкодженнi амiаку в тканинах мозку?

A. Глутамiнова кислота
B. Аспарагiнова кислота
C. Сечовина
D. Аргiнiн
E. Буфернi системи

39. При обстеженнi хворого виявлено пiд-
вищено вмiсту в сироватцi кровi лiпопро-

теїнiв низької щiльностi. Яке захворю-
вання можна передбачити у цього хворо-
го?

A. Атеросклероз
B. Ураження нирок
C. Гострий панкреатит
D. Гастрит
E. Запалення легень

40. У вiддiлення iнтенсивної терапiї до-
ставлено жiнку 50-ти рокiв з дiагнозом:
iнфаркт мiокарда. Активнiсть якого фер-
менту буде найбiльш пiдвищена впро-
довж перших двох дiб?

A. Аспартатамiнотрансфераза
B. Аланiнамiнотрансфераза
C. Аланiнамiнопептидаза
D. Сорбiтдегiдрогеназа
E. Лужна фосфатаза

41. У лiкарню поступила робiтниця хiмi-
чного пiдприємства з ознаками отруєння.
У волоссi цiєї жiнки знайдено пiдвищену
концентрацiю арсенату, який блокує лi-
поєву кислоту. Порушення якого проце-
су є найiмовiрною причиною порушень в
органiзмi?

A. Окислювальне декарбоксилювання
ПВК
B. Мiкросомальне окислення
C. Вiдновлення метгемоглобiну
D. Вiдновлення органiчних перекисей
E. Знешкодження супероксидних iонiв

42. При захворюваннях пiдшлункової за-
лози порушується утворення та секрецiя
трипсину. Назвiть речовини, травлення
яких буде порушене?

A. Бiлки
B. Лiпiди
C. Вуглеводи
D. Нуклеїновi кислоти
E. Фосфолiпiди

43. Еритроцити людини не мiстять мiто-
хондрiй. Який основний шлях утворення
АТФ в цих клiтинах?

A. Анаеробний глiколiз
B. Аеробний глiколiз
C. Окиснювальне фосфорилювання
D. Креатинкiназна реакцiя
E. Аденiлаткiназна реакцiя

44. Катiоннi глiкопротеїни є основними
компонентами слини привушних залоз.
Якi амiнокислоти обумовлюють їх пози-
тивний заряд?
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A. Лiзин, аргiнiн, гiстидин
B. Аспартат, глутамат, глiцин
C. Аспартат, аргiнiн, глутамат
D. Глутамат, валiн, лейцин
E. Цистеїн, глiцин, пролiн

45. Однiєю iз функцiй слини є захисна,
яка реалiзується, зокрема, формуванням
мiсцевого iмунiтету слизової оболонки за
рахунок видiлення привушними залозами
такого бiлку:

A. Секреторний iмуноглобулiн A
B. Колаген
C. Еластин
D. Фiбриноген
E. Альбумiн

46. У хлопчика 4-х рокiв пiсля перенесе-
ного важкого вiрусного гепатиту спосте-
рiгаються блювання, епiзоди непритом-
ностi, судоми. У кровi - гiперамонiємiя.
Порушення якого бiохiмiчного процесу в
печiнцi викликало такий стан хворого?

A. Порушення знешкодження амiаку
B. Порушення знешкодження бiогенних
амiнiв
C. Пригнiчення синтезу бiлкiв
D. Активацiя декарбоксилювання амiно-
кислот
E. Пригнiчення ферментiв трансамiнуван-
ня

47. Хворому з печiнковою недостатнiстю
проведено дослiдження електрофорети-
чного спектру бiлкiв сироватки кровi. Якi
фiзико-хiмiчнi властивостi бiлкових мо-
лекул лежать в основi цього методу?

A. Наявнiсть заряду
B. Гiдрофiльнiсть
C. Здатнiсть набрякати
D. Оптична активнiсть
E. Нездатнiсть до дiалiзу

48. При спадковiй оратацидурiї видiлення
оротової кислоти в багато разiв переви-
щує норму. Синтез яких речовин буде по-
рушений при цiй патологiї?

A. Пiримiдиновi нуклеотиди
B. Пуриновi нуклеотиди
C. Бiогеннi амiни
D. Сечова кислота
E. Сечовина

49. У хворого 37-ми рокiв пiсля автомо-
бiльної катастрофи АТ- 70/40 мм рт.ст.
Хворий у непритомному станi. За добу
видiляє близько 300 мл сечi. Який меха-
нiзм порушення сечоутворення у даному
випадку?

A. Зменшення клубочкової фiльтрацiї
B. Посилення клубочкової фiльтрацiї
C. Зменшення канальцевої реабсорбцiї
D. Посилення канальцевої реабсорбцiї
E. Зменшення канальцевої секрецiї

50. У хворого, якому було екстирповано
зуб з приводу гострого гнiйного перiо-
ститу, спостерiгалася тривала кровоте-
ча з комiрки, яку не можна було спини-
ти звичайними методами. У кровi: ер.-
2, 9 · 1012/л, Нb- 90 г/л; КП- 0,9; тромб.-
60 ·109/л; лейк.- 52 ·109/л.; базофiли - 0, ео-
зинофiли - 1%, моноцити - 0, нейтрофiли:
юнi - 0, паличкоядернi - 2%, сегменто-
ядернi - 18%, лiмфоцити - 8%, моноцити -
1%, мiєлобласти - 70%. Яке захворюван-
ня кровi наявне у цього хворого?

A. Гострий мiєлоїдний лейкоз
B. Хронiчний мiєлоїдний лейкоз
C. Недиференцiйований лейкоз
D. Еритромiєлоз
E. Промiєлоцитарний лейкоз

51. Жiнка iз токсикозом вагiтностi стра-
ждає на гiперсалiвацiю, що призводить
до втрати 3-4 лiтрiв слини щоденно. Яке
порушення водно-сольового обмiну ви-
никає при цьому?

A. Гiпогiдратацiя гiперосмолярна
B. Гiпогiдратацiя гiпоосмолярна
C. Гiпогiдратацiя iзоосмолярна
D. Гiпокалiємiя
E. Гiпонатрiємiя

52. У водолаза, що проводив роботи на
великiй глибинi, пришвидкому повернен-
нi в умови нормального атмосферного
тиску з’явилися бiль у суглобах, свербiж
шкiри, порушення зору, непритомнiсть.
Як називається описане явище?

A. Хвороба декомпресiї
B. Стан невагомостi
C. Синдром вибухової декомпресiї
D. Баротравма
E. Гiпероксiя

53. Через 8 днiв пiсля опромiнення у лi-
квiдатора аварiї на АЕС розвинулись
виразково-некротичнi змiни у порожнинi
рота. У кровi: ер- 3, 2 · 1012/л, ретикуло-
цитiв 0,01%, Hb- 60 г/л, лейк.- 2, 3 · 109/л,
тромбоцитiв 50 тис/л. Для якого перiоду
променевої хвороби характернi описанi
змiни?

A. Перiод розвинутих клiнiчних ознак
B. Перiод первинних реакцiй
C. Прихований перiод
D. Перiод уявного благополуччя
E. Закiнчення хвороби

54. Епiдемiологiчне дослiдження розпо-
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всюдження пухлин виявило високу коре-
ляцiю розвитку пухлин легень з тютюн-
опалiнням. З дiєю якого хiмiчного канце-
рогену найбiльш iмовiрно пов’язано ви-
никнення даного виду патологiї?

A. 3,4-бензпiрен
B. Ортоамiноазотолуол
C. Афлатоксин
D. Метилхолантрен
E. Дiетiлнiтрозамiн

55. У хворого виявлено ожирiння, гiр-
сутизм, "мiсяцеподiбне"обличчя, рубцi
багряного кольору на шкiрi стегон. АТ-
180/110 мм рт.ст., глюкоза кровi - 17,2
ммоль/л. При якiй змiнi секрецiї гормо-
нiв наднирникiв можлива така картина?

A. Гiперсекрецiя глюкокортикоїдiв
B. Гiпосекрецiя глюкокортикоїдiв
C. Гiперсекрецiя мiнералокортикоїдiв
D. Гiпосекрецiя мiнералокортикоїдiв
E. Гiпосекрецiя адреналiну

56. При мiкроскопiчному дослiдження
пунктату з осередку запалення у хворого
iз абсцесом шкiри знайдено велику кiль-
кiсть рiзних клiтин кровi. Якi з цих клiтин
першими надходять iз судин до тканин
при запаленнi?

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

57. У жiнки, яка протягом 15-ти ро-
кiв страждала на виражену гiпертензiю,
останнiм часом з’явились задишка, серце-
биття, дещо знизився систолiчний тиск.
Який основний механiзм виникнення у
хворої серцевої недостатностi?

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

58. При гiстологiчному дослiдженнi стiн-
ки кiсти, що локалiзується у дiлянцi верх-
ньої щелепи, встановлено, що стiнка кi-
сти з середини вистелена багатошаровим
плоским епiтелiєм з пiдлеглою грануля-
цiйною тканиною з лiмфолейкоцитар-
ною iнфiльтрацiєю. Зовнiшнiй шар пред-
ставлений пухкою волокнистою сполу-
чною тканиною, оточеною рубцевою фi-
брозною тканиною. Цi данi є пiдставою
для встановлення такого дiагнозу:

A. Кiстогранульома
B. Проста гранульома
C. Епiтелiальна гранульома
D. Кератокiста
E. Амелобластома

59. При обстеженнi у хворого на твер-
дому пiднебiннi виявлена пухлина у ви-
глядi невеликого щiльного вузла сiрого
кольору без чiтких меж. Пiсля видален-
ня пухлина дослiджена гiстологiчно. По-
будована з дрiбних, кубiчної форми клi-
тин з гiперхромним ядром, якi формують
альвеоли, трабекули, солiднi та крiбрознi
структури. Рiст пухлини - iнвазивний. На-
звiть пухлину:

A. Аденокiстозна карцинома
B. Злоякiсна плеоморфна аденома
C. Мукоепiдермоїдний рак
D. Аденолiмфома
E. Мономорфна аденома

60. В бiоптатi слизової носа знайденi епi-
телiоїднi клiтини, плазмоцити, клiтини
Мiкулича, еозинофiльнi тiльця Русселя.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Риносклерома
B. Сифiлiс
C. Туберкульоз
D. Респiраторно-синцитiальна iнфекцiя
E. Алергiчний ринiт

61. Хворий 58-ми рокiв впродовж бага-
тьох рокiв страждав на хронiчний остео-
мiєлiт нижньої щелепи. Останнiм часом
в аналiзi кровi - гiпопротеїнемiя, диспро-
теїнемiя; у сечi - протеїнурiя, бiлковi ци-
лiндри. Помер вiд хронiчної ниркової не-
достатностi. На розтинi нирки збiльшенi,
щiльнi, воскоподiбнi. Який патологiчний
процес у нирках був виявлений на розти-
нi?

A. Амiлоїдоз
B. Хронiчний гломерулонефрит
C. Гiдронефроз
D. Хронiчний пiєлонефрит
E. Iнтерстицiйний нефрит

62. У хворого 77-ми рокiв, що страждає
на атеросклероз, з’явився бiль у правiй
ступнi. Ступня збiльшена в розмiрi, шкiр-
нi покриви чорного кольору, мацерованi,
демаркацiйна зона невиражена. Який па-
тологiчний процес у ступнi дiагностова-
но?

A. Волога гангрена
B. Суха гангрена
C. Нома
D. Секвестр
E. Коагуляцiйний некроз
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63. При оглядi хворого лiкар-стоматолог
вiдмiтив, що краї зубної комiрки, позбав-
леної зуба, значно зближенi, дiаметр її
зменшений. Про який загальнопатологi-
чний процес йдеться в даному випадку?

A. Атрофiя дисфункцiональна
B. Гiпоплазiя
C. Атрофiя, викликана недостатнiстю
кровообiгу
D. Атрофiя нейротична (при денервацiї)
E. Атрофiя вiд тиску

64. Чоловiк вiком 42 роки помер при яви-
щах вираженої iнтоксикацiї та дихальної
недостатностi. На розрiзi тканина легень
у всiх вiддiлах строката, з множинними
дрiбновогнищевими крововиливами та
вогнищами емфiземи. Гiстологiчно у ле-
генях: геморагiчна бронхопневмонiя з аб-
сцедуванням, у цитоплазмi клiтин епiте-
лiю бронхiв еозинофiльнi та базофiльнi
включення. Який найбiльш iмовiрний дi-
агноз?

A. Грип
B. Парагрип
C. Аденовiрусна iнфекцiя
D. Респiраторно-синцитiальна iнфекцiя
E. Стафiлококова бронхопневмонiя

65. Макроскопiчно печiнка збiльшена в
розмiрах, ущiльнена, тканина сiрувато-
жовтого кольору, з сальним блиском.
Який патологiчний процес лежить в
основi описаних змiн?

A. Амiлоїдоз
B. Гiалiноз
C. Жирова дистрофiя
D. Мукоїдне набухання
E. Гемахроматоз

66. При дослiдженнi бiоптату збiльшено-
го шийного лiмфатичного вузла виявле-
на стертiсть малюнка, тканина його пред-
ставлена великою кiлькiстю пролiферу-
ючих лiмфоцитiв з домiшкою поодино-
ких клiтин Березовського-Штернберга.
Цi змiни свiдчать про таке захворювання:

A. Лiмфогранулематоз з переважанням
лiмфоїдної тканини
B. Лiмфогранулематоз з виснаженням
лiмфоїдної тканини
C. Змiшано-клiтинний варiант лiмфогра-
нулематозу
D. Лiмфосаркома
E. Нодулярно-склеротичний варiант лiм-
фогранулематозу

67. У жiнки 45-ти рокiв, яка померла вiд
хронiчної алкогольної iнтоксикацiї, на
аутопсiї печiнка рiзко збiльшена, тiсто-
подiбної консистенцiї, жовтуватого ко-
льору. Мiкроскопiчно в цитоплазмi гепа-

тоцитiв при фарбуваннi гематоксилiном
та еозином виявляються рiзних розмiрiв
оптично порожнi вакуолi. Який вид дис-
трофiї має мiсце?

A. Паренхiматозна жирова
B. Вуглеводна паренхiматозна
C. Гiалiново-крапельна
D. Мезенхiмальна жирова
E. Гiдропiчна

68. У хворого 23-х рокiв пiсля перенесе-
ної ангiни розвинувся сечовий синдром
(гематурiя, протеїнурiя, лейкоцитурiя).
В пункцiйному бiоптатi нирок виявлена
картина iнтракапiлярного пролiфератив-
ного гломерулонефриту, а електронно-
мiкроскопiчно виявленi великi субепiте-
лiальнi депозити. Який патогенез цього
захворювання?

A. Iмунокомплексний механiзм
B. Атопiя, анафiлаксiя з утворенням IgE i
фiксацiєю їх на опасистих клiтинах
C. Цитотоксична, цитолiтична дiя антитiл
D. Клiтинно обумовлений цитолiз
E. Гранулематоз

69. З випорожнень хворої дитини 6-
мiсячного вiку, яка знаходиться на шту-
чному вигодовуваннi, видiлена культура
кишкової палички з антигенною структу-
рою 0-111. Який дiагноз можна постави-
ти?

A. Колi-ентерит
B. Гастроентерит
C. Холероподiбне захворювання
D. Харчове отруєння
E. Дизентерiєподiбне захворювання

70. До iнфекцiйного вiддiлення госпiталi-
зовано хворого 27-ми рокiв зi скаргами на
багаторазовi пронос та блювання, бiль у
м’язах нiг, слабкiсть, запаморочення. Пi-
сля огляду лiкар поставив попереднiй дiа-
гноз "холера". Як необхiдно дослiджува-
ти матерiал вiд хворого для експрес дiа-
гнозу?

A. Пряма i непряма РIФ
B. РА
C. Бактерiологiчний метод
D. Серологiчний метод
E. Бiологiчний метод

71. З метою пiдтвердження дiагнозу туля-
ремiї мисливцю, госпiталiзованому на 5-й
день хвороби, слiд призначити для ран-
ньої дiагностики:
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A. Алергiчна проба
B. Реакцiя аглютинацiї
C. Реакцiя непрямої гемаглютинацiї
D. Реакцiя зв’язування комплементу
E. Реакцiя iммунофлюоресценцiї

72. Хворому на туберкульоз 34-х рокiв,
в анамнезi якого була вiдкрита легене-
ва форма захворювання, проведено мi-
кроскопiчне дослiдження харкотиння з
метою виявлення збудника. Який метод
забарвлення доцiльно використати при
цьому?

A. Метод Цiля-Нiльсена
B. Метод Грама
C. Метод Буррi-Гiнса
D. Метод Романовського-Гiмзи
E. Метод Нейссера

73. Пiсля посiву гною з уретри на спецi-
альне поживне середовище виросли нi-
жнi блакитнуватi колонiї. При мiкроско-
пiї препаратiв з них виявленнi грамнега-
тивнi бобоподiбнi диплококи. Збудником
якої хвороби вони є?

A. Гонорея
B. Хламiдiоз
C. Сифiлiс
D. Туляремiя
E. Мелiоїдоз

74. У дитячому вiддiленнi iнфекцiйної клi-
нiки хлопчику 4-х рокiв поставлено дiа-
гноз "дифтерiя". Який препарат потрiбно
ввести хворому в першу чергу?

A. Протидифтерiйна антитоксична сиро-
ватка
B. Дифтерiйний анатоксин
C. АКДП
D. АДП
E. ТАВt

75. У пацiєнта з попереднiм дiагнозом
"сифiлiс"лаборант взяв сироватку кровi
для постановки iмунної реакцiї, яка осно-
вана на виявленнi антитiл, якi припиня-
ють рух трепонем i призводять до їх заги-
белi. Яку реакцiю було використано для
дiагностики?

A. Реакцiя iммобiлiзацiї
B. Реакцiя зв’язування комплементу
C. Реакцiя аглютинацiї
D. Реакцiя преципiтацiї
E. Реакцiя нейтралiзацiї

76. При повторнiй постановцi реакцiї
аглютинацiї Вiдаля виявлено наростан-
ня у сироватцi хворого титрiв антитiл до
О-антигенiв S.typhi з 1:100 до 1:400. Як
можна розцiнити отриманi результати?

A. Хворiє на черевний тиф
B. Є гострим носiєм черевнотифозних
мiкробiв
C. Є хронiчним носiєм черевнотифозних
мiкробiв
D. Ранiше перехворiв на черевний тиф
E. Ранiше був щеплений проти черевного
тифу

77. При обстеженнi на бактерiоносiйство
черевного тифу у сироватцi кровi кухар-
ки шкiльної їдальнi виявленi V i-антитiла.
Яка з наведених реакцiй була використа-
на у даному випадку?

A. Реакцiя непрямої гемаглютинацiї
B. Реакцiя Вiдаля
C. Реакцiя зв’язування комплементу
D. Iмуноферментний аналiз
E. Реакцiя iмунофлюоресценцiї

78. Хворий з гiпертонiчною хворобою II
ст. за рекомендацiєю лiкаря почав при-
ймати антигiпертензивний препарат. Че-
рез кiлька днiв прийому препарату арте-
рiальнiй тиск нормалiзувався, але хворий
помiтив, що у нього з’явився сухий ка-
шель. Який препарат був призначений?

A. Еналапрiл
B. Верапамiл
C. Клофелiн
D. Резерпiн
E. Пропранолол (анаприлiн)

79. У хворої з артерiальною гiпертензi-
єю розвинувся напад бронхiальної астми.
Який з нижче перерахованих бронхолiти-
чних засобiв може спровокувати гiперто-
нiчний криз?

A. Ефедрину гiдрохлорид
B. Сальбутамол
C. Еуфiлiн
D. Беротек
E. Iзадрин

80. Для корекцiї артерiального тиску при
колаптоїдному станi хворому було вве-
дено мезатон. Який механiзм дiї даного
препарату?

A. Стимулює α-адренорецептори
B. Стимулює β-адренорецептори
C. Блокує α-адренорецептори
D. Блокує β-адренорецептори
E. Стимулює α- β-адренорецептори

81. Хворому 60-ти рокiв було встановле-
но дiагноз цироз печiнки, причиною яко-
го було токсичне ураження алкоголем.
Який препарат краще за все призначити
хворому?
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A. Ессенцiале
B. Вiтамiн E
C. Аскорбiнова кислота
D. Рiбоксин
E. Кислота глютамiнова

82. Хворий звернувся до лiкаря зi скарга-
ми на стоматит, який був лiкований ан-
тисептичними засобами. Який препарат
необхiдно призначити хворому, якщо ура-
ження слизової оболонки мають герпети-
чну природу?

A. Ацикловiр
B. Ремантадин
C. Фуразолiдон
D. Бiсептол
E. Клотримазол

83. Хворому 28-ми рокiв на бактерiаль-
ну пневмонiю призначили курс лiкування
еритромiцином. Вiдомо, що його антиба-
ктерiальнi властивостi зумовленi здатнi-
стю цiєї речовини сполучатися з вiльною
50S-субодиницею рибосоми. Синтез яких
речовин блокує цей антибiотик у бакте-
рiальних клiтинах?

A. Бiлки
B. РНК
C. ДНК
D. Жири
E. Полiсахариди

84. Небезпечно витискувати гноячки на
обличчi, особливо вище ротової щiлини.
Через анастомози з якими венами облич-
чя може поширитися iнфекцiя у поро-
жнину черепа?

A. Очнi вени
B. Вени крилоподiбного сплетення
C. Переднi вушнi вени
D. Потилична вена
E. Середня i глибока скроневi вени

85. Дiвчинка 11-ти рокiв часто хворiє на
гострi респiраторнi iнфекцiї, пiсля яких
спостерiгаються множиннi точковi кро-
вовиливi в мiсцях тертя одягу. Гiповiтамi-
ноз якого вiтамiну має мiсце в дiвчинки?

A. C
B. B6
C. B1
D. A
E. B2

86. Хворого доставили до клiнiки у кома-
тозному станi. В анамнезi цукровий дi-
абет 2 типу впродовж 5-ти рокiв. Об’є-
ктивно: дихання шумне, глибоке, у види-
хуваному повiтрi вiдчувається запах аце-
тону. Вмiст глюкози у кровi 15,2 ммоль/л,
кетонових тiл - 100 мкмоль/л. Для якого
ускладнення даного захворювання хара-

ктернi такi розлади?

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

87. Хвора на хронiчний гепатит скаржи-
ться на пiдвищення чутливостi до барбi-
туратiв, якi ранiше вона переносила без
симптомiв iнтоксикацiї. З порушенням
якої функцiї печiнки це пов’язане най-
бiльше?

A. Метаболiчна
B. Утворення жовчi
C. Гемодинамiчна
D. Гемопоетична
E. Фагоцитарна

88. Улiкарню потрапив хворий з високою
температурою, маренням, розчухами на
головi. На головi виявленi комахи, сiрого
кольору, довжиною 3 мм, iз сплощеним у
дорзовентральному напрямi тiлом i трьо-
ма парами кiнцiвок. Для якої патологiї
характерна описана картина?

A. Педикульоз
B. Скабiєс
C. Ураження шкiри клопами
D. Алергiя
E. Демодекоз

89. Пiд час прийому їжi у новонародженої
дитини спостерiгається закидання моло-
ка у носову порожнину. Вкажiть на мо-
жливу причину виникнення цього пору-
шення.

A. Вовча паща
B. Викривлення носової перегородки
вправо
C. Перелом основи черепа
D. Заяча губа
E. Викривлення носової перегородки
влiво

90. Пiд час виконання фiзичного наванта-
ження людина менш чутлива до болю.
Причиною цього є активацiя:

A. Антиноцiцептивної системи
B. Ноцiцептивної системи
C. Функцiї щитоподiбної залози
D. Симпато-адреналової системи
E. Функцiї наднирникiв

91. За даними ВООЗщорiчно на Землi на
малярiю хворiють приблизно 250 млн. чо-
ловiк. Ця хвороба зустрiчається перева-
жно у тропiчних i субтропiчних областях.
Межi її розповсюдження спiвпадають з
ареалами комарiв роду:
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A. Анофелес
B. Кулекс
C. Аедес
D. Мансонiа
E. Кулiзета

92. У хворого з патологiєю серцево-
судинної системи розвинулись набряки
на нижнiх кiнцiвках. Який механiзм роз-
витку серцевого набряку?

A. Пiдвищення гiдростатичного тиску на
венозному кiнцi капiляру
B. Пiдвищення онкотичного тиску
C. Пiдвищення гiдростатичного тиску на
артерiальному кiнцi капiляру
D. Зниження осмотичного тиску
E. Порушення лiмфовiдтоку

93. У хворого з’явилися жовтушнiсть шкi-
ри, склер та слизових оболонок. У плазмi
кровi пiдвищений рiвень загального бiлi-
рубiну, в калi - стеркобiлiну, в сечi - уробi-
лiну. Який вид жовтяницi у хворого?

A. Гемолiтична
B. ХворобаЖiльбера
C. Паренхiматозна
D. Обтурацiйна
E. Холестатична

94. У хворого лiкар дiагностував тромбоз
селезiнкової артерiї (iнфаркт селезiнки).
Звiдки вiдходить уражена артерiя?

A. Черевний стовбур
B. Верхня брижова артерiя
C. Нижня брижова артерiя
D. Загальна печiнкова артерiя
E. Лiва шлункова артерiя

95. У хворого на хронiчний пiєлонефрит
пiсля неконтрольованого прийому сечо-
гiнних засобiв виникли екстрасистоли та
болi у дiлянцi серця. При дослiдженнi
кровi виявлено гiпокалiємiю. Який з пе-
рерахованих препаратiв слiд призначити?

A. Аспаркам
B. Калiю перманганат
C. Кальцiю хлорид
D. Ретинолу ацетат
E. Гiдрохлортiазид

96. Хворому 30-ти рокiв для лiкування
пневмонiї лiкар на 3 днi призначив ан-
тибiотик з групи азалiдiв, що має бакте-
рицидну дiю, тривалий ефект, здатнiсть
зв’язуватись з фагоцитами i накопичува-
тись у вогнищах iнфекцiї. Який препарат
було призначено хворому?

A. Азитромiцин
B. Еритромiцин
C. Бензилпенiцилiну натрiєва сiль
D. Iзонiазид
E. Ципрофлоксацин

97. У хворого 64-х рокiв частi напади сте-
нокардiї. Два роки тому вiн перенiс iн-
фаркт мiокарда. Вкажiть групу лiкар-
ських засобiв, препарати якої доцiльно
призначити для профiлактики розвитку
повторного iнфаркту мiокарда:

A. Антиагреганти
B. Антикоагулянти непрямої дiї
C. Фiбринолiтики
D. Коагулянти
E. Антагонiсти гепарину

98. У печiнцi хворого, який страждає на
залiзодефiцитну анемiю виявлено пору-
шення синтезу залiзовмiсного бiлка, який
є джерелом залiза для синтезу гему. Як
називається цей бiлок?

A. Феритин
B. Трансферин
C. Гемосидерин
D. Церулоплазмiн
E. Гемоглобiн

99. У ходi клiнiчного обстеження пацiєн-
та виявлено збiльшення щитоподiбної за-
лози (зоб), пiдвищення основного обмiну,
втрата маси тiла, порушення теплового
балансу, пiдвищення апетиту, пiдвищення
збудливостi та дратiвливостi, екзофтальм
i тахiкардiя. Яке ендокринне порушення
призводить до появи даних симптомiв?

A. Гiперфункцiя щитоподiбної залози
B. Гiпофункцiя паращитоподiбних залоз
C. Гiперфункцiя гiпофiзу
D. Гiпофункцiя епiфiзу
E. Гiпофункцiя щитоподiбної залози

100. При тестуваннi на гiперчутливiсть
пацiєнту пiд шкiру ввели алерген, пiсля
чого спостерiгалось почервонiння, на-
бряк, бiль внаслiдок дiї гiстамiну. В ре-
зультатi якого перетворення амiнокисло-
ти гiстидину утворюється цей бiогенний
амiн?

A. Декарбоксилювання
B. Метилювання
C. Фосфорилювання
D. Iзомеризацiя
E. Дезамiнування

101. У дитини 12-ти рокiв низький зрiст
при непропорцiйнiй будовi тiла i розумо-
вiй вiдсталостi. Недостатня секрецiя яко-
го гормону може бути причиною таких
порушень?
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A. Тироксин
B. Iнсулiн
C. Кортизол
D. Соматотропiн
E. Глюкагон

102. У реанiмацiйному вiддiленнi знахо-
диться хворий 49-ти рокiв у коматозному
станi. При дослiдженнi кровi вiдзначено
збiльшення концентрацiї K+, зменшення
вмiсту Ca++, ацидоз, збiльшення рiвня се-
човини, сечової кислоти. Який вид коми
за етiологiєю найбiльш iмовiрний?

A. Ниркова
B. Печiнкова
C. Нейрогенна
D. Дiабетична
E. Гiпоглiкемiчна

103. До приймального вiддiлення госпiта-
лiзовано чоловiка у непритомному станi.
На зовнiшнi подразники не реагує, ди-
хання перiодичне по типу Чейн-Стокса,
зiницi звуженi, зiничний рефлекс вiдсу-
тнiй. Було встановлено, що данi симпто-
ми обумовленi застосуванням морфiну.
Призначити антидотну терапiю:

A. Налоксон
B. Унiтiол
C. Апоморфiну гiдрохлорид
D. Кальцiю хлорид
E. Протамiну сульфат

104. У хворого iз цирозом печiнки вiд-
мiчається стiйка артерiальна гiпотензiя.
(АТ- 90/50 мм рт.ст.). Чим обумовлено
зниження артерiального тиску при такiй
патологiї печiнки?

A. Зниження синтезу ангiотензиногену
B. Збiльшення синтезу Na-уретичного
гормону
C. Надмiрна iнактивацiя вазопресину
D. Посилення рефлекторного впливу iз
рецепторної зони дуги аорти
E. Активацiя калiкреїн-кiнiнової системи

105. Пацiєнт доставлений до лiкарнi з
симптомами запаморочення, сухостi в ро-
тi, зiницi сильно розширенi, порушення
акомодацiї, тахiкардiя, утруднення сечо-
випускання, атонiя кишечнику. Передозу-
вання яким препаратом могло викликати
данi симптоми?

A. Атропiну сульфат
B. Фуросемiд
C. Клофелiн
D. Каптоприл
E. Празозин

106. Який з легеневих об’ємiв НЕМО-
ЖЛИВО визначити за допомогою спiро-
метрiї?

A. Залишковий об’єм
B. Дихальний об’єм
C. Резервний об’єм вдиху
D. Резервний об’єм видиху
E. Життєва ємнiсть легенiв

107. При обстеженнi хворого з ендокрин-
ною патологiєю встановлено, що в пла-
змi кровi пiдвищений рiвень тестостеро-
ну. Якi клiтини в органiзмi чоловiка вiд-
повiдальнi за продукцiю цього гормону?

A. Гландулоцити сiм’яникiв
B. Сустентоцити сiм’яникiв
C. Сперматогеннi клiтини
D. Клiтини передмiхурової залози
E. Клiтини сiм’яних мiхурцiв

108. У хворого на енцефалiт спостерiга-
ються дихальнi рухи постiйної амплiтуди,
якi чергуються з перiодами апное. Якому
типу дихання це притаманно?

A. Бiота
B. Чейн-Стокса
C. Куссмауля
D. Апнейстичне
E. Стенотичне

109. Чоловiк 60-ти рокiв страждає на
атеросклероз судин головного мозку.
При обстеженнi виявлена гiперлiпiде-
мiя. Вмiст якого класу лiпопротеїдiв най-
бiльш iмовiрно буде пiдвищений при до-
слiдженнi сироватки кровi?

A. Лiпопротеїди низької щiльностi
B. Лiпопротеїди високої щiльностi
C. Комплекси жирних кислот з альбумiна-
ми
D. Хiломiкрони
E. Холестерин

110. Для покращання трофiки серцево-
го м’яза пацiєнту призначено кардонат,
до складу якого входить кокарбоксилаза
(тiамiндифосфат) – коферментна форма
вiтамiну:

A. B1
B. B2
C. B5
D. B6
E. B12

111. Видiлення гормонiв кори наднирни-
кiв регулюється АКТГ аденогiпофiзу. Якi
гормони видiляються наднирниками при
дiї останнього?

A. Глюкокортикоїди
B. Андрогени
C. Катехоламiни
D. Мiнералокортикоїди
E. Простагландини
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112. До гiнеколога звернулася жiнка 28-
ми рокiв з приводу безплiддя. При об-
стеженнi знайдено: недорозвиненi яєчни-
ки i матка, нерегулярний менструальний
цикл. При дослiдженнi статевого хрома-
тину у бiльшостi соматичних клiтин ви-
явлено 2 тiльця Бара. Яка хромосомна
хвороба найбiльш iмовiрна у жiнки?

A. Синдром трипло-Х
B. Синдром Едвардса
C. Синдром Патау
D. Синдром Клайнфельтера
E. СиндромШерешевського-Тернера

113. У пацiєнтки з артерiальною гiпер-
тензiєю виник гiпертензивний криз, який
ускладнився набряком легень. Який сечо-
гiнний препарат необхiдно застосувати у
комплекснiй терапiї даної хворої?

A. Фуросемiд
B. Трiамтерен
C. Верошпiрон
D. Амiлорид
E. Еуфiлiн

114. У 2-рiчної дiвчинки була дiагностова-
на важка форма мiастенiї. Який з перера-
хованих засобiв показаний для лiкуваннi
цього захворювання?

A. Галантамiну гiдробромiд
B. Допамiн
C. Скополамiн
D. Цитiтон
E. Норадреналiн

115. Сiмейний лiкар призначив хворому
53-х рокiв для лiкування хронiчної серце-
вої недостатностi дигоксин. Через 1 мi-
сяць виявив симптоми глiкозидної iнто-
ксикацiї. Який препарат необхiдно при-
значити для усунення iнтоксикацiї?

A. Унiтiол
B. Амiназин
C. Морфiну гiдрохлорид
D. Цiанокобаламiн
E. Мезатон

116. При оглядi 6-мiсячної дитини лiкар
виявив незакрите заднє тiм’ячко. При
нормальному розвитку дитини воно за-
кривається до:

A. 3-х мiсяцiв
B. Народження
C. 6-ти мiсяцiв
D. Кiнця першого року життя
E. Кiнця другого року життя

117. У хлопчика водянка яєчка (накопи-
чування рiдини мiж оболонками яєчка).
Яка саме оболонка яєчка вмiщує цю рi-
дину?

A. Пiхвова
B. М’ясиста
C. Бiлкова
D. Зовнiшня сiм’яна
E. Внутрiшня сiм’яна

118. Хворому на хронiчний гастрит зро-
блена внутрiшньошлункова рН-метрiя,
за допомогою якої встановлено зменшен-
ня кислотностi шлункового соку. Функцiя
яких клiтин знижена?

A. Парiєтальнi екзокриноцити
B. Головнi екзокриноцити
C. Ендокриноцити
D. Шийковi клiтини
E. Додатковi клiтини

119. З метою визначення максимальної
секрецiї хлористоводневої кислоти шлун-
кового соку пацiєнту 42-х рокiв ввели
розчин гiстамiну. Це призвело до збiль-
шення секрецiї пiдшлунковою залозою
такого компоненту соку:

A. Бiкарбонати
B. Трипсиноген
C. Лiпаза
D. Амiлаза
E. Слиз

120. У хворого з облiтеруючим атеро-
склерозом проведено десимпатизацiю
стегнової артерiї в дiлянцi стегнового
трикутника. Який вид артерiальної гiпе-
ремiї виник внаслiдок операцiї?

A. Нейропаралiтична
B. Реактивна
C. Метаболiчна
D. Нейротонiчна
E. Робоча

121. Хворий потрапив до лiкарнi пiсля
iонiзуючого опромiнення зi скаргами на
блювання, анорексiю, бiль в рiзних дiлян-
ках живота, наявнiсть кровi у калi, пiд-
вищення температури тiла, млявiсть. Для
якої форми гострої променевої хвороби
характерна клiнiчна картина?

A. Кишкова
B. Кiстковомозкова
C. Церебральна
D. Змiшана
E. Токсемiчна

122. В нефрологiчнiй клiнiцi у юнака 19-
ти рокiв була виявлена пiдвищена кiль-
кiсть калiю у вториннiй сечi. Пiдвищення
секрецiї якого гормону, iмовiрно могло
викликати такi змiни?
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A. Альдостерон
B. Окситоцин
C. Адреналiн
D. Глюкагон
E. Тестостерон

123. У хворого на iнсульт спостерiгається
порушення заднього вiддiлу задньої нiж-
ки внутрiшньої капсули. Якi з провiдних
шляхiв там проходять?

A. Radiatio acustica et radiatio optica
B. Tr. Corticonuclearis
C. Tr. Corticospinalis
D. Tr. Parietopontinae
E. Tr. Occipitopontinae

124. У хворого 40-а рокiв в результатi
щелепно-лицьової травми порушилася
функцiя пiд’язикової i пiдщелепної залоз
злiва - залози почали секретувати неве-
лику кiлькiсть густої слини. Функцiя яко-
го нерва порушена?

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

125. На аутопсiї померлого, який тривало
страждав на гiпертонiчну хворобу, пато-
логоанатом виявив, що нирки рiзко змен-
шенi у розмiрах, щiльнi, поверхня їх рiв-
номiрно дрiбнозерниста, на розрiзi - па-
ренхiма, особливо кiркова речовина, рiв-
номiрно виточенi. Вiн дiйшов висновку,
що це:

A. Артерiолосклеротично зморщена
нирка
B. Атеросклеротично зморщена нирка
C. Пiєлонефритично зморщена нирка
D. Амiлоїдно-зморщена нирка
E. -

126. У хворого в порожнинi рота спосте-
рiгається повна атрофiя сосочкiв язика,
язик червоний, "лакований", вкритий ви-
разками. В кровi: лейкопенiя, зсув фор-
мули вправо, КП–1,3, мегалоцити, тiльця
Жолi. Для якої патологiї це характерно?

A. B12-дефiцитна анемiя
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Залiзорефрактерна анемiя
D. Агранулоцитоз
E. Гемолiтична анемiя

127. При вивченнi препарату трубчасто-
го органу встановлено, що його середня
оболонка утворена гiалiновою хрящо-
вою тканиною, яка формує незамкненi
кiльця. Який це орган?

A. Трахея
B. Головнi бронхи
C. Великi бронхи
D. Малi бронхи
E. Термiнальнi бронхiоли

128. В тканинi видаленої слинної залози
знайдено: дифузний склероз, прошарки
сполучної тканини мiстять змiшаноклi-
тинний iнфiльтрат, часточки залози атро-
фованi, протоки розширенi. Крiм того,
тканина залози мiстить кiстозну поро-
жнину великих розмiрiв, внутрiшня по-
верхня її вкрита сплощеним двошаровим
епiтелiєм, просвiт заповнений рiдиною,
оточуюча тканина склерозована. Дiагно-
стуйте захворювання:

A. Ретенцiйна кiста
B. Гострий сiалоаденiт
C. Плеоморфна аденома
D. Мономорфна аденома
E. Сiалолiтiаз

129. При втручаннi з метою лiкування
вивиху нижньої щелепи лiкар повинен
пам’ятати про м’яз, який при скорочен-
нi вiдтягує назовнi капсулу i суглобовий
диск скронево-нижньощелепного сугло-
ба. Який це м’яз?

A. M. pterygoideus lateralis
B. M. masseter
C. M. pterygoideus medialis
D. M. temporalis
E. M. mylohyoideus

130. Зiрчастий ретикулум i зовнiшнiй шар
клiтин емалевого органу пiддаються iн-
волюцiї i пiсля завершення амелогенезу
разом з апiкальними частинами амело-
бластiв формують:

A. Кутикулу зуба
B. Пелiкулу зуба
C. Муцинову плiвку
D. Зубний налiт (бляшки)
E. -

131. У 4-рiчного хлопчика з’явились гор-
бистi, щiльнi, пiдшкiрно розташованi
утворення в дiлянцi кутiв та вздовж гi-
лок двох нижнiх щелеп, якi зумовили де-
формацiю обличчя. При гiстологiчному
дослiдженнi бiоптату виявлено: в мiжбал-
ковому просторi розростання васкуляри-
зованої сполучної тканини, довкола су-
дин маси ацидофiльного матерiалу, бага-
тоядернi гiгантськi клiтини, окремi при-
мiтивнi кiстковi балочки. Дiагностуйте
захворювання:
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A. Херувiзм
B. Фiброзна дисплазiя
C. Еозинофiльна гранульома
D. Хронiчний фiброзний перiостит
E. Периферiйна гiгантоклiтинна грану-
льома

132. При дослiдженнi бронхобiоптату
встановлено атрофiю слизової оболонки,
кiстозне перетворення залоз, осередко-
ву метаплазiю покривного призматично-
го епiтелiю в багатошаровий плоский,
збiльшення числа келихоподiбних клi-
тин, мiсцями у стiнцi бронха та особли-
во у слизовiй оболонцi рiзко виражена
клiтинна запальна iнфiльтрацiя i розр-
остання грануляцiйної тканини, яка ви-
бухає у просвiт бронха у виглядi полiпа.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний бронхiт
B. Гостра пневмонiя
C. Гострий бронхiт
D. Бронхопневмонiя
E. Промiжна пневмонiя

133. При остеолатеризмi зменшується мi-
цнiсть колагену, що зумовлена помiтним
зменшенням утворення поперечних зши-
вок у колагенових фiбрилах. Причиною
цього явища є зниження активностi тако-
го ферменту:

A. Лiзилоксидаза
B. Моноамiноксидаза
C. Пролiлгiдроксилаза
D. Лiзилгiдроксилаза
E. Колагеназа

134. Пiд час мiкроскопiчного дослiджен-
ня в залозi дитини 10-ти рокiв були визна-
ченi тiльки серознi кiнцевi вiддiли, мiжча-
сточковi протоки вистеленi двошаровим
чи багатошаровим епiтелiєм. Визначте
залозу:

A. Привушна
B. Пiд’язикова
C. Пiдщелепна
D. Печiнка
E. Пiдшлункова

135. Хвороба Хартнепа зумовлена то-
чковою мутацiєю лише одного гена, на-
слiдком чого є порушення всмоктування
амiнокислоти триптофану в кишечнику
та реабсорбцiї її в ниркових канальцях.
Це призводить до одночасних розладiв у
травнiй i сечовидiльнiй системах. Яке ге-
нетичне явище спостерiгається в цьому
випадку?

A. Плейотропiя
B. Комплементарна взаємодiя
C. Полiмерiя
D. Кодомiнування
E. Неповне домiнування

136. Вiдомо, що частина диоксиду вугле-
цю використовується в органiзмi в бiо-
синтезi жирних кислот, сечовини, глю-
конеогенезi тощо. Який вiтамiн утворює
CO2-транспортуючу форму для цих реа-
кцiй?

A. Бiотин
B. Тимiн
C. Рибофлавiн
D. Нiкотинамiд
E. Ретинол

137. У хворого, який страждає на вугрi та
запальнi змiни шкiри обличчя, при мiкро-
скопiї матерiалу з осередкiв ураження ви-
явленi живi членистоногi розмiром 0,2-0,5
мм. Вони мають витягнуту червоподiбну
форму, чотири пари коротких кiнцiвок,
розмiщених у середнiй частинi тiла. Ви-
явленi членистоногi викликають таке за-
хворювання:

A. Демодекоз
B. Короста
C. Педикульоз
D. Фтирiоз
E. Шкiрний мiаз

138. У хворого 35-ти рокiв травма голови
викликала втрату тактильних i темпера-
турних вiдчуттiв. Яку звивину було по-
шкоджено внаслiдок травми?

A. Зацентральна
B. Кутова
C. Надкрайова
D. Передцентральна
E. Поясна

139. Сечокам’яна хвороба ускладнилася
виходом конкременту з нирки. На якому
рiвнi сечоводу, найiмовiрнiше, вiн може
зупинитися?

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

140. В гiстологiчному препаратi нижньої
щелепи ембрiону виявляється зубний за-
чаток, в якому зубний сосочок утворений
дрiбними зiрчастими базофiльно забарв-
леними клiтинами. Яка тканина утворює
цю частину зубного зачатку?
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A. Мезенхiма
B. Епiтелiальна
C. Ретикулярна
D. Хрящова
E. Кiсткова

141. При оглядi ротової порожнини на
вестибулярнiй поверхнi нижнього рiзця
злiва виявлене утворення грибоподiбної
форми рожевого кольору до 2 см, яке ши-
рокою нiжкою фiксоване до надальвео-
лярної тканини. Пiд час гiстологiчного
дослiдження виявлено розгалуженi суди-
ни капiлярного типу з судинними брунь-
ками, дiлянками крововиливiв та осеред-
ки гемосидерозу. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A. Ангiоматозний епулiс
B. Фiброзний епулiс
C. Гiгантоклiтинний епулiс
D. Фiброматоз ясен
E. Кавернозна гемангiома

142. Хворому з важким перебiгом ревма-
тоїдного артриту для постiйного прийо-
му був призначений преднiзолон. Який
режим прийому є оптимальним з ураху-
ванням хронофармакологiчних особли-
востей дiї преднiзолону та фiзiологiчних
коливань секрецiї кортикостероїдiв в ор-
ганiзмi?

A. 2/3 добової дози вранцi, 1/3 дози вдень
B. Вся доза вранцi
C. 1/3 дози тричi на день
D. Вся доза ввечерi
E. Усi наведенi схеми рiвноцiннi

143. Пацiєнт 68-ми рокiв звернувся до
кардiолога iз скаргами на пiдвищен-
ня артерiального тиску, бiль в дiлян-
цi серця, вiдчуття перебоїв у роботi
серця. Призначте препарат з групи β1-
адреноблокаторiв для лiкування даної па-
тологiї:

A. Метопролол
B. Морфiну гiдрохлорид
C. Ноотропiл
D. Фенотерол
E. Бензилпенiцилiн

144. Людина згинає та розгинає перед-
плiччя без навантаження, спираючись лi-
ктем на стiл. Який вид м’язового скоро-
чення має мiсце у m.biceps brachii?

A. Iзотонiчне
B. Ауксотонiчне
C. Iзометричне
D. Гладкий тетанус
E. Зубчастий тетанус

145. У жiнки, що тривало приймала ан-
тибiотики з приводу кишкової iнфекцiї,

розвинулося ускладнення з боку слизо-
вої порожнини рота у виглядi запально-
го процесу i бiлого нальоту, у якому при
бактерiологiчному дослiдженнi були ви-
явленi дрiжджеподiбнi грибки Candida
albicans. Який з перерахованих препара-
тiв показаний для лiкування цього ускла-
днення?

A. Флуконазол
B. Бiсептол
C. Тетрациклiн
D. Фуразолiдон
E. Полiмiксин

146. Мембранний потенцiал спокою клi-
тини змiнився з -85 мВ до -90 мВ. При-
чиною цього може бути активацiя таких
каналiв мембрани клiтини:

A. Калiєвi
B. Натрiєвi
C. Калiєвi та натрiєвi
D. Кальцiєвi
E. Калiєвi та кальцiєвi

147. Пiд час розтину тiла виявлено: ле-
генi щiльнi, коричневого кольору за ра-
хунок вiдкладання ендогенного пiгменту.
Вiдомо, що за життя у хворого мав мiсце
хронiчний венозний застiй в малому ко-
лi кровообiгу. Який патологiчний процес
викликав таку картину?

A. Гемосидероз
B. Меланоз
C. Жовтяниця
D. Порфiрiя
E. Кальциноз

148. Органiзми мають ядро, оточене ядер-
ноюмембраною. Генетичний матерiал зо-
середжений переважно в хромосомах, якi
складаються з ниток ДНК i бiлкових мо-
лекул. Дiляться цi клiтини мiтотично. Це:

A. Еукарiоти
B. Бактерiофаги
C. Прокарiоти
D. Вiруси
E. Бактерiї

149. Хвора звернулася зi скаргами на при-
пухлiсть в переднiй дiлянцi шиї, схуднен-
ня, випуклiсть очей, тахiкардiю, неврiв-
новаженiсть. Яка залоза уражена?

A. Щитоподiбна залоза
B. Прищитоподiбнi залози
C. Тимус
D. Гiпофiз
E. Епiфiз

150. Пiд час аускультацiї хворого попро-
сили глибоко дихати. Пiсля 10 дихальних
рухiв хворий знепритомнiв, що пов’язано
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з:

A. Респiраторним алкалозом
B. Респiраторним ацидозом
C. Еритропенiєю
D. Еритроцитозом
E. Зменшенням кисневої ємностi кровi

151. Хворому на виразкову хворобу
шлунка 45-ти рокiв призначено препарат
в основi дiї якого є антимiкробний ефект.
Який це препарат?

A. Метронiдазол
B. Бiсакодил
C. Омепразол
D. Фталазол
E. Дитилiн

152. Одна з тканин зуба постiйно вiдкла-
дається в областi верхiвки кореня, що об-
умовлює його видовження. Цей процес
компенсує стирання коронки i забезпе-
чує постiйнiсть загальної довжини зуба.
Яка тканина зуба є репаративно актив-
ною у постнатальному перiодi?

A. Цемент
B. Пухка сполучна
C. Щiльна сполучна
D. Кiсткова
E. Емаль

153. Чоловiка 29-ти рокiв непокоїть рiз-
кий бiль шкiри обличчя. Який нерв ура-
жений?

A. Трiйчастий
B. Блукаючий
C. Окоруховий
D. Лицевий
E. Язикоглотковий

154. У людей, якi проживають на вели-
ких висотах над рiвнем моря, вiдмiчає-
ться збiльшення кiлькостi еритроцитiв,
що спричиняється:

A. Посиленим утворенням нирками ери-
тропоетину
B. Гальмiвним впливом гiпоксiї на кiстко-
вий мозок
C. Пiдвищеним споживанням тканинами
кисню
D. Впливом гiпоксiї на розпад еритроцитiв
E. Посиленим видiленням нирками ренiну

155. У бактерiологiчнiй лабораторiї про-
водилася експертиза шкур тварин за до-
помогою iмунної реакцiї преципiтацiї за
Асколi. Позитивний результат цiєї реа-
кцiї свiдчить про наявнiсть:

A. Антигенiв збудника сибiрки
B. Токсину анаеробної iнфекцiї
C. Збудника бруцельозу
D. Поверхневого антигену iєрсинiй
E. Збудника чуми

156. Пiсля вживання м’ясної консерви у
школяра з’явилися неврологiчнi симпто-
ми. Був поставлений дiагноз: ботулiзм.
Якi екстренi методи лiкування необхiдно
використати?

A. Введення антиботулiнiчної сироватки
B. Введення сульфанiламiдних препаратiв
C. Введення антибiотикiв
D. Введення антиботулiнiчної вакцини
E. Призначення проносних засобiв

157. У хворого запальний процес у крило-
пiднебiннiй ямцi. Iнфекцiя поширилась в
носову порожнину. Через яке анатомiчне
утворення розповсюдилась iнфекцiя?

A. Foramen sphenopalatinum
B. Foramen rotundum
C. Canalis palatinus major
D. Canalis palatinus minor
E. Canalis ptherygoideus

158. У пацiєнта 32-х рокiв має мiсце гiпо-
вiтамiноз B2. Причиною виникнення спе-
цифiчних симптомiв (ураження епiтелiю,
слизових, шкiри, рогiвки ока) найбiльш
iмовiрно є дефiцит:

A. Флавiнових коферментiв
B. Цитохрому а1
C. Цитохромоксидази
D. Цитохрому в
E. Цитохрому с

159. Жiнцi, яка скаржиться на постiйне
вiдчуття страху, тривоги, поставлено дi-
агноз неврозу та призначено препарат з
анксiолiтичною дiєю. Який це препарат?

A. Дiазепам
B. Настойка женьшеню
C. Пiрацетам
D. Амiназин
E. Кофеїн-бензоат натрiю

160. У пробiрку, що мiстить 0,3% розчин
NaCl, додали краплю кровi. Що вiдбуде-
ться з еритроцитами?

A. Осмотичний гемолiз
B. Зморшкування
C. Механiчний гемолiз
D. Змiн не буде
E. Бiологiчний гемолiз

161. Пiсля перенесеної травми голови у
хворого бувають напади iнтенсивного бо-
лю в дiлянцi обличчя i судоми жувальних
м’язiв. Який нерв найiмовiрнiше травмо-
ваний?



Крок 1 Стоматологiя (україномовний варiант, вiтчизнянi студенти) 2015 рiк 17

A. N. trigeminus
B. N. oculomotorius
C. N. facialis
D. N. olphactorius
E. N. abducens

162. Вивчається родовiд сiм’ї, в якiй спо-
стерiгаються надмiрно великi зуби. Ця
ознака трапляється в усiх поколiннях
тiльки у чоловiкiв i успадковується вiд ба-
тька до сина. Визначте тип успадкування :

A. Зчеплений з Y-хромосомою
B. Автосомно-рецесивний
C. Автосомно-домiнантний
D. Зчеплений з Х-хромосомою рецесив-
ний
E. Зчеплений з Х-хромосомою домiнан-
тний

163. У постраждалого перелом тiла ни-
жньої щелепи. Кровотеча з рани. Яка ар-
терiя ушкоджена?

A. A. alveolaris inferior
B. A. lingualis
C. A. maxillaris
D. A. carotis externa
E. A. facialis

164. На розтинi тiла 68-рiчної жiнки, що
померла вiд гострої серцевої недостатно-
стi, у заднiй стiнцi лiвого шлуночка сер-
ця виявлена дiлянка неправильної фор-
ми, розмiрами 6,5х4,5 см, в’яла, блiдо-
жовтуватого кольору, оточена зоною гi-
перемiї. Як розцiнив патологоанатом ви-
явленi змiни?

A. Гострий iнфаркт мiокарда
B. Пiсляiнфарктний кардiосклероз
C. Дифузний кардiосклероз
D. Вогнищевий мiокардит
E. Аневризма серця

165. На розтинi тiла чоловiка 47-ми рокiв,
що помер вiд легеневої кровотечi, у 2 се-
гментi правої легенi виявлена порожни-
на округлої форми з нерiвними краями
розмiром 5,5 см; внутрiшня поверхня її
вкрита щiльнуватими жовтуватими маса-
ми, що переходять у тканину легенi. При
гiстологiчному дослiдженнi - внутрiшнiй
шар складається з розплавлених казео-
зних мас, некротизованої тканини легенi.
Який процес розвинувся в легенi?

A. Гострий кавернозний туберкульоз
B. Рак легенi, що розпадається
C. Хронiчний кавернозний туберкульоз
D. Гострий абсцес
E. Хронiчний абсцес

166. Екзотоксин дифтерiйної палички
обробили 0,3-0,4% формалiном i витри-

мали 30 днiв у термостатi при температу-
рi 40oC. Який препарат був отриманий у
результатi проведених манiпуляцiй?

A. Анатоксин
B. Антитоксин
C. Дiагностикум
D. Лiкувальна сироватка
E. Дiагностична сироватка

167. В економiчно розвинених країнах по-
ширеним захворюванням є карiєс зубiв.
Це захворювання уражає бiльш 95% на-
селення. Що вiдiграє головну роль у демi-
нералiзацiї твердих тканин зуба при карi-
єсi?

A. Органiчнi кислоти
B. Неповноцiнне харчування
C. Екстремальнi впливи на органiзм
D. Розлад регуляцiї метаболiзму
E. Недостатнiсть вiтамiну C

168. При вивченнi гiстологiчного препа-
рату пульпи зуба було вiдмiчено, що в
сполучнiй тканинi переважають пучки
колагенових волокон, шар дентинобла-
стiв тонкий, промiжний шар виражений
слабо. В якiй дiлянцi зуба пульпа має такi
особливостi?

A. Коренева пульпа
B. Коронкова пульпа
C. Шар Вейля
D. Периферичний шар пульпи
E. Центральний шар пульпи

169. При оглядi ротової порожнини сто-
матолог виявив карiозну порожнину на
поверхнi коронки другого малого ку-
тнього зуба, яка межує з першим вели-
ким кутнiм зубом. Назвiть пошкоджену
поверхню коронки:

A. Facies mesialis
B. Facies distalis
C. Facies vestibularis
D. Facies lingualis
E. Facies occlusalis

170. У собаки вироблений умовний сли-
новидiльний рефлекс на вмикання свiтла.
Вмикання дзвоника пiд час виконання да-
ного рефлексу призведе до розвитку на-
ступного виду гальмування:

A. Зовнiшнє
B. Згасання
C. Диференцiювання
D. Позамежне
E. Умовне гальмування

171. Чоловiк звернувся до стоматолога зi
скаргою, що в нього нижня щелепа не
рухається назад. Встановлено, що в ньо-
го пошкоджений такий м’яз :
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A. Скроневий
B. Жувальний
C. Бiчний крилоподiбний
D. Присереднiй крилоподiбний
E. Двочеревцевий

172. У пацiєнта внаслiдок запального
процесу виникло надмiрне збудження
вушно-скроневого нерва. При цьому при-
вушною слинною залозою буде видiляти-
ся:

A. Велика кiлькiсть рiдкої слини
B. Мала кiлькiсть рiдкої слини
C. Видiлення слини припиниться
D. Велика кiлькiсть в’язкої слини
E. Мала кiлькiсть в’язкої слини

173. Хворому 55-ти рокiв для компле-
ксного лiкування легеневої форми тубер-
кульозу призначений протитуберкульо-
зний засiб. Який з вказаних лiкарських за-
собiв проявляє свою антимiкробну актив-
нiсть виключно по вiдношенню до мiко-
бактерiй туберкульозу?

A. Iзонiазид
B. Стрептомiцину сульфат
C. Гатiфлоксацин
D. Циклосерин
E. Канамiцину сульфат

174. У дитини 9-ти рокiв швидко пiдвищи-
лась температура тiла до 39oCС, з’явився
бiль у горлi. Об’єктивно: зiв та мигдали-
ки яскраво-червоного кольору. Язик на-
бряклий малиново-червоного кольору зi
збiльшеними грибоподiбними сосочками.
Шкiра тiла та обличчя, крiм носо-губного
трикутника, вкрита густими червоними
плямами величиною з макове зерно. Пiд-
щелепнi лiмфатичнi вузли при пальпацiї
болiснi. Яке захворювання у дитини?

A. Скарлатина
B. Кiр
C. Дифтерiя
D. Менiнгококовий назофарингiт
E. Полiомiєлiт

175. Хвора 20-ти рокiв звернулась до лiка-
ря зi скаргами на кровоточивiсть та бiль у
яснах, що з’явилися через 2 днi пiсля при-
йому сульфадимезину. Об’єктивно: ясен-
нi сосочки та ясенний край гiперемованi,
набряклi, кровоточать при незначному
подразненнi. Яка патологiя розвинулась
в яснах?

A. Гострий катаральний гiнгiвiт
B. Хронiчний катаральний гiнгiвiт
C. Геморагiчний гiнгiвiт
D. Гострий виразковий гiнгiвiт
E. Епулiд

176. У хворого 48-ми рокiв з обширним
iнфарктом мiокарда розвинулась серце-
ва недостатнiсть. Який патогенетичний
механiзм сприяв розвитку серцевої недо-
статностi у хворої?

A. Зменшення маси функцiонуючих мiо-
кардiоцитiв
B. Перевантаження тиском
C. Перевантаження об’ємом
D. Гостра тампонада серця
E. Реперфузiйне ураження мiокарда

177. До приймального вiддiлення на-
дiйшов хворий з важкою щелепно-
лицевою травмою. Який препарат йому
необхiдно ввести для зняття больового
шоку?

A. Промедол
B. Сиднокарб
C. Iбупрофен
D. Пантогам
E. Мiдокалм

178. У померлого внаслiдок серцевої не-
достатностi на шкiрi вiдзначаються слiди
висипу у виглядi плям i крапок. В областi
криж, остистих вiдросткiв хребцiв - про-
лежнi. При мiкроскопiчному дослiджен-
нi ЦНС: в судинах мiкроциркуляторного
русла i дрiбних артерiях - деструктивно-
пролiферативний ендотромбоваскулiт з
наявнiстю гранульом Попова, в серцi -
iнтерстицiйний мiокардит. Який з перелi-
чених дiагнозiв найбiльш iмовiрний?

A. Висипний тиф
B. Черевний тиф
C. Ку-гарячка
D. Вузликовий перiартерiїт
E. ВIЛ-iнфекцiя

179. У хворого пiд час гiпертонiчного
кризу виник геморагiчний iнсульт, вна-
слiдок чого спостерiгається вiдсутнiсть
довiльних рухiв, пiдвищення сухожиль-
них рефлексiв та тонусу м’язiв лiвих руки
та ноги. Як називається таке порушення
рухової функцiї?

A. Гемiплегiя
B. Параплегiя
C. Тетраплегiя
D. Моноплегiя
E. Млявий паралiч

180. В лабораторiї вивчали вiрулентнiсть
збудника дифтерiї. При цьому проводи-
ли внутрiшньоочеревинне зараження ла-
бораторних тварин. В ходi експерименту
встановлена доза бактерiй, яка викликає
загибель 95% тварин. Яку одиницю вимi-
рювання вiрулентностi визначали в лабо-
раторiї?
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A. DLM
B. DCL
C. LD50
D. IД
E. LD 5

181. При електроннiй мiкроскопiї у цито-
плазмi клiтини, поблизу ядра, виявлена
мембранна органела, яка складається з
5-10 пласких цистерн, з розширеними пе-
риферичними дiлянками, вiд яких вiд’єд-
нуються маленькi пухирцi - лiзосоми. На-
звiть цю органелу:

A. Комплекс Гольджi
B. Рибосома
C. Мiтохондрiя
D. Цитоскелет
E. Клiтинний центр

182. При обробцi фрезою великого ку-
тнього зуба стоматолог iнструментом,
що зiрвався, глибоко поранив щоку, по-
шкодивши при цьому не лише слизову
оболонку але й м’яз. Який?

A. Щiчний
B. Великий виличний м’яз
C. Жувальний
D. Коловий м’яз рота
E. Щелепно-пiд’язиковий м’яз

183. Шкiра людини дуже мiцна на розрив.
Вiдомо, що шкiра складається з епiтелi-
альної тканини i двох видiв сполучної тка-
нини. Яка з нижче перерахованих тканин
забезпечує мiцнiсть шкiри?

A. Щiльна неоформлена сполучна
B. Багатошаровий плоский епiтелiй
C. Пухка сполучна тканина
D. Одношаровий епiтелiй
E. Перехiдний епiтелiй

184. У хворого на стоматологiчному при-
йомi виник напад пароксизмальної тахi-
кардiї, у зв’язку з чим йому ввели лiдока-
їн. З яким механiзмом дiї лiдокаїну пов’я-
заний його протиаритмiчний ефект?

A. Мембранно-iонний
B. Потенцiювання
C. Кумуляцiя
D. Антагонiзм
E. Сумацiя

185. При оглядi ротової порожнини сто-
матолог помiтив появу у дитини перших
постiйних бiчних рiзцiв. Який вiк дитини?

A. 9 рокiв
B. 6 рокiв
C. 7 рокiв
D. 11 рокiв
E. 13 рокiв

186. Рибалка наловив риби iз рiчки, тро-

шки пiдсмажив її на вогнищi i з’їв, майже
напiвсиру. Через декiлька тижнiв потому
в нього з’явились ознаки ураження печiн-
ки i пiдшлункової залози. Лабораторний
аналiз фекалiй показав наявнiсть дрiбних
яєць гельмiнта. Яким трематодозом най-
бiльш iмовiрно заразився рибалка?

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

187. Вивчається мiтотичний подiл клiтин
епiтелiю ротової порожнини. Встановле-
но, що в клiтинi диплоїдний набiр хро-
мосом. Кожна хромосома складається з
двох максимально спiралiзованих хрома-
тид. Хромосоми розташованi у площинi
екватору клiтини. Ця картина характер-
на для такої стадiї мiтозу:

A. Метафаза
B. Прометафаза
C. Профаза
D. Анафаза
E. Тiлофаза

188. При оглядi порожнини рота стома-
толог виявив карiозну порожнину на по-
верхнi коронки нижнього iкла, зверненої
до першого малого кутнього зуба. На-
звiть цю поверхню.

A. Facies distalis
B. Facies vestibularis
C. Facies lingualis
D. Facies mesialis
E. Facies occlusalis

189. В умовах експерименту проведено
блокаду язико-глоткового нерву. При
цьому буде спостерiгатися зниження
сприйняття такого подразника:

A. Гiрке
B. Солоне
C. Кисле
D. Солодке
E. -

190. Пiд час спортивних змагань боксер
отримав сильний удар у живiт, що приве-
ло до нокауту через короткочасне падiн-
ня артерiального тиску. Якi фiзiологiчнi
механiзми викликали цей стан?

A. Подразнення парасимпатичних нервiв
B. Змiна транскапiлярного обмiну
C. Iшемiя центральної нервової системи
D. Раптова змiна кiлькостi рiдини у орга-
нiзмi
E. Подразнення симпатичних нервiв

191. У 12-рiчної дитини непереносимiсть
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ряду харчових продуктiв. Їх вживання ви-
кликає алергiчну реакцiю у виглядi виси-
пань на шкiрi, що сверблять. Який анти-
гiстамiнних засiб слiд призначити, щоб не
заважати шкiльним заняттям дитини?

A. Лоратадин
B. Димедрол
C. Диклофенак
D. Еуфiлiн
E. Ефедрин

192. Чоловiк 25-ти рокiв звернувся до лi-
каря зi скаргами на бiль в нижнiй щелепi
справа, припухлiсть, високу температу-
ру, озноб. При обстеженнi макроскопiчно
вiдмiчається вiдшарування окiстя з нако-
пиченням запального ексудату мiж ним
i кiсткою, з перифокальним набряком
м’яких тканин та частково розплавленим
окiстям. Що розвинулося у хворого?

A. Гнiйний перiостит
B. Катаральний гiнгiвiт
C. Гангренозний пульпiт
D. Локальний пародонтит
E. Гранулюючий перiодонтит

193. У хворого з алкогольним ураженням
печiнки порушенi процеси бiотрансфор-
мацiї ксенобiотикiв та ендогенних токси-
чних сполук. Зниження активностi якого
хромопротеїну може бути причиною цьо-
го?

A. Цитохром Р-450
B. Гемоглобiн
C. Цитохромоксидаза
D. Цитохром b
E. Цитохром с1

194. Пiддослiдному собацi ввели гормон,
що призвело до збiльшення швидкостi
клубочкової фiльтрацiї за рахунок роз-
ширення приносної артерiоли i зменшен-
ня реабсорбцiї iонiв натрiю i води в ка-
нальцях нефрона. Який гормон було вве-
дено?

A. Передсердний натрiйуретичний
B. Адреналiн
C. Тироксин
D. Тестостерон
E. Окситоцин

195. Тривале лiкування гiпофункцiї щи-
топодiбної залози спричинило загальну
дистрофiю, карiєс зубiв, тахiкардiю, тре-
мор кiнцiвок. Який засiб викликав побi-
чнi ефекти?

A. L-тироксин
B. Хумулiн
C. Паратиреоїдин
D. Тирокальцитонiн
E. Преднiзолон

196. У жiнки встановлено дiагноз – рак
шийки матки. З яким вiрусом може бути
асоцiйована ця патологiя?

A. Вiрус простого герпесу тип 2
B. Varicella-Zoster вiрус
C. Цитомегаловiрус
D. Папiлома вiрус
E. Аренавiрус

197. У пацiєнта 59-ти рокiв, що знаходи-
ться на обстеженнi в стацiонарi, виявлено
глюкозурiю, рiвень глюкози в кровi 3,0
ммоль/л. Найбiльш iмовiрною причиною
глюкозурiї може бути:

A. Захворювання нирок
B. Нецукровий дiабет
C. Мiкседема
D. Гiпертонiчна хвороба
E. Пелагра

198. При обстеженнi пiдлiтка, що стра-
ждає на ксантоматоз, виявлено сiмейну
гiперхолестеролемiю Концентрацiя яких
транспортних форм лiпiдiв пiдвищується
при цьому захворюваннi?

A. Лiпопротеїди низької щiльностi
B. Хiломiкрони
C. Лiпопротеїди дуже низької щiльностi
D. Лiпопротеїди високої щiльностi
E. -

199. Умолодої жiнки, яка увiйшла до при-
мiщення з високою концентрацiєю тю-
тюнового диму, раптово виникли рефле-
кторнi кашель та спазм бронхiв. Подра-
знення яких рецепторiв викликало данi
захиснi рефлекси?

A. Iрритантнi рецептори
B. Механорецептори легень
C. Центральнi хеморецептори
D. Юкстамедулярнi рецептори
E. Рецептори плеври

200. Ухворого пiсля тривалого психоемо-
цiйного перенапруження спостерiгається
пiдвищення артерiального тиску, що су-
проводжується серцебиттям, кардiалгi-
ями, головним болем, запамороченням.
Який процес вiдiграє домiнуючу роль у
формуваннi артерiальної гiпертензiї у да-
ному випадку?

A. Пiдвищення тонусу артерiол
B. Пiдвищення тонусу венул
C. Збiльшення об’єму циркулюючої кровi
D. Пiдвищення частоти серцевих скоро-
чень
E. Збiльшення серцевого викиду
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Б    Л    провідний ведущий 
блакитний  голубой    ланка   звено   променевий  лучевой 
блискучий    блестящий   ланцюг цепь   проміжний промежуточный 
блукаючий   блуждающий   леміш сошник   проникність проницаемость 
блювання   рвота   луг щёлочь   просякнутий пропитан 
будова строение   М    пухкий рыхлый 
В    межа граница   п'ята  пятка 
вагітність беременность   метушливий суетливый   Р  
вада порок    мешканець житель   рівень уровень  
вапно известь   мигдалик миндалина   рогівка   роговица 
верхівка верхушка   мінливість изменчивость   розгинач разгибатель 
виличний скуловой   місяцеподібний лунообразный   розтин вскрытие 
випаровування испарение    млявий вялый    розчепірений растопыренный 
виразкування изъязвление    міхур пузырь   розшарований слоящийся   
виснаження истощение   м'яз мышца   руховий двигательный 
відведення отведение   Н    рясний обильный 
відгалуження ответвление   наближення  приближение   С  
відображений   отраженный   небезпека   опасность   садно ссадина 
відрижка отрыжка   навколопульпарний  околопульпарный    свербіж   зуд 
відчутний ощутимый   надлишок избыток   сеча моча  
війка ресничка   найпростіше простейшее   сечовий   мочевой   
вінцева венечная   наслідок следствие   сечовід мочеточник       
власний собственный   нашарування наслоение    сисун сосальщик 
водень водород   невпинний неостановимый    склепіння свод 
врівноважений уравновешенный   негайний немедленный   скроня висок 
всмоктування всасывание    нежить   насморк   скупчення скопление 
Г    незроговілий   неороговевающий   смердючий зловонный 
гальмування   торможение   неїстівний   несъедобный   спалювання сжигание 
гілка   ветка   немовля  младенец   співвідносний соотносительный  
горбистий бугристый   непритомність   потеря сознания   сполучний соединительный   
грудка комок     нирка   почка   спотворення извращение  
густина вязкость   нудота  тошнота   спрага жажда 
Д    нюховий   обонятельный   сталість постоянство 
двоопуклий двояковыпуклый      О    стегно бедро  
двочеревцевий двубрюшный   обличчя   лицо   стиснення сдавление 
довгастий продолговатый   облямівка каёмка   стовбур ствол    
довільний произвольный     облямований окаймлённый   сторонній   инородный  
дотик прикосновение   озброєний вооруженный   стравохід пищевод 
дріт провод   ознака  признак   суглоб сустав  
З    оперізуючий опоясывающий   судоми  судороги 
завитка   улитка   опік ожог     Т  
загальмувати затормозить   опір сопротивление   тваринний   животный 
заглибина углубление   отруєння  отравление   тиск   давление 
загоєння заживление    отрута   яд   травний пищеварительный 
залишковий остаточный   охрястя надхрящница   тьмяний тусклый 
залоза  железа    очеревина   брюшина   трійчастий  тройничный   
запалення воспаление   очноямковий злазничный   тваринний животный 
запаморочення головокружение   П    У  
зародок    зародыш   пахвинний паховый    уламок осколок 
застуда простуда   паща пасть   ускладнення осложнение  
затримка задержка   переважно преимущественно   успадкування  наследование 
звапнований обызвествлённый   перераховані перечисленные    Х  
звивистий извитой    перетинка перепонка   харкотиння мокрота 
згинач сгибатель   печія изжога     харчовий пищевой 
згортання свертывание   печіння   жжение   харчування питание 
здухвинний подвздошный    півкуля  полушарие   Ц  
зіниця зрачок   піднебіння нёбо     цибулина   луковица 
зірчастий звездчатый   підшлунковий     поджелудочный    ціп'як   цепень 
зіскоблювання соскабливание   піхва   влагалище   цукор  сахар 
зневоднення обезвоживание   піхур волдырь   Ч  
знечулення  обезболивание   пляма пятно    часточка, частка долька 
знешкодження  обезвреживание   плівка  плёнка   черговий   очередной 
зроговілий ороговевающий   повіка веко   черевний   брюшной 
зсідання свёртывание    поворотний  возвратный   черевце брюшко 
І    подзразнення раздражение   Ш  
ікло   клык   подряпина царапина    шар слой 
К    попередній предварительный   шкаралупа скорлупа   
кволий вялый   перетравлювання переваривание   шкідливий вредный 
келихоподібний  бокаловидный   порожнина полость   шкіра   кожа 
клубовий подвздошный   порушення нарушение     шлунок   желудок 
ковтання глотание    посмугований исчерченный   шлях путь  
комірка ячейка, лунка     потилиця   затылок   Щ  
корегування коррекция   похідне производное   щелепа  челюсть 
корінець корешок   пошаровий послойный   щільний  плотный 
короста чесотка    правець  столбняк   щільність плотность 
крилаті клітини шиповатые клетки     привушний околоушной   щур  крыса 
кришталик хрусталик       присінок  преддверие   Я  
кутній зуб  Коренной зуб   притаманний    присущий   ясна десна 
 


