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1. У хворого внаслiдок неадекватного лiкування запалення середнього вуха (мезотимпанiт) виникло гнiйне запалення комiрок соскоподiбного вiдростка скроневої кiстки (мастоїдит). Гнiйник
прорвався у ложе груднино-ключичнососкоподiбного м’яза. У межах якої фасцiї шиї локалiзується патологiчний процес?
A. Поверхневий листок власної фасцiї
B. Поверхнева фасцiя
C. Глибокий листок власної фасцiї
D. Внутрiшня фасцiя
E. Передхребетна фасцiя
2. Оглядаючи ротову порожнину хворого 22-х рокiв, стоматолог звернув увагу
на зруйнований медiальний горбик на рiжучому краї правого першого верхнього
моляра. Цей горбик називається:
A. Параконус
B. Метакоус
C. Мезоконус
D. Гiпоконус
E. Протоконус
3. Пiсля видалення II малого кутнього зуба верхньої щелепи у хворого вiдзначається комiркова кровотеча. Пошкодженням якої артерiї воно викликане?
A. Середня верхня альвеолярна
B. Задня верхня альвеолярна
C. Нижня альвеолярна
D. Пiднебiнна
E. Передня верхня альвеолярна
4. До стоматолога звернулася жiнка зi
скаргою на синець i припухлiсть пiд оком.
З анамнезу: кiлька днiв тому пiд пiдоочноямковою анестезiєю видалений перший малий кутнiй зуб, а через кiлька
днiв з’явилась гематома в дiлянцi foramen
intraorbitale. Гiлку якої артерiї було травмовано?
A. Верхньощелепна
B. Лицева
C. Поверхнева скронева
D. Верхня губна
E. Жувальна
5. Хворий втратив здатнiсть впiзнавати
предмети за характерними для них звуками (годинник, колокол, музика). Яка
частка мозку ушкоджена?
A. Lobus temporalis
B. Lobus occipitalis
C. Lobus frontalis
D. Lobus parietalis
E. Insula
6. Хворий звернувся до терапевта зi скар-
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гами на болi в груднiй клiтцi пiд час дихання, задишку, утруднення кашльових
рухiв, гикавку. Якi дихальнi м’язи ураженi?
A. Дiафрагма
B. Зовнiшнiй мiжреберний
C. Зовнiшнiй зубчастий
D. Внутрiшнi мiжребернi
E. М’язи живота
7. Пiсля значного похудiння у чоловiка
70-ти рокiв з’явились тупi болi в поперековiй дiлянцi. При обстеженнi був встановлений дiагноз: "блукаюча нирка". Яка
частина фiксуючого апарату нирки найiмовiрнiше за все була уражена?
A. Сapsula adiposa
B. Capsula fibrosa
C. M. Iliopsoas
D. Lig. Hepatorenalis
E. M. quadratus lumborum
8. При оглядi хворого 23-х рокiв виявлено, що при висовуваннi язика його верхiвка вiдхиляється вбiк. Функцiя якого м’яза
язика при цьому порушена?
A. Пiдборiдно-язиковий
B. Пiд’язиковий
C. Верхнiй поздовжнiй
D. Нижнiй поздовжнiй
E. Шило-язиковий
9. У хворого внаслiдок пошкодження шкiри в середнiй дiлянцi грудниноключично-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
10. При гнiйному отитi гноєм зруйновано
верхню стiнку барабанної порожнини. У
яку ямку черепа розповсюдився гнiй iз барабанної порожнини?
A. Cередня черепна
B. Задня черепна
C. Передня черепна
D. Очна
E. Крило-пiднебiнна
11. Хворий 33-х рокiв скаржиться на порушення чутливостi шкiри в медiальнiй
частинi тильної та долонної поверхнi кистi. Який з нервiв ушкоджений?
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A. N. ulnaris
B. N. radialis
C. N. medianus
D. N. musculocutaneus
E. N. cutaneus antebrachii medialis
12. У дитини 2-х рокiв природжене спастичне скорочення м’язiв на однiй сторонi шиї ("кривошия"). Який м’яз при цьому
страждає?
A. Груднино-ключично-сосцеподiбний
B. Пiдшкiрний
C. Груднинопiд’язичний
D. Груднинощитоподiбний
E. Лопатковопiд’язиковий
13. У культурi тканин ядерним опромiненням пошкодженi ядерця ядер. Вiдновлення яких органел у цитоплазмi клiтин
стає проблематичним?
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його регенерацiя?
A. Шийковi мукоцити залоз
B. Парiєтальнi екзокриноцити залоз
C. Головнi екзокриноцити залоз
D. Ендокриноцити
E. Мукоцити тiла залоз
18. Пiд час мiкроскопiчного дослiдження
органу ЦНС виявлена сiра речовина, у
якiй нейрони утворюють три шари: молекулярний, ганглiонарний i зернистий.
Назвiть нейрони, що формують другий
шар:
A. Грушоподiбнi
B. Кошиковi
C. Дрiбнi зiрчастi
D. Великi зiрчастi
E. Клiтини-зерна

A. Рибосоми
B. Лiзосоми
C. Ендоплазматична сiтка
D. Мiкротрубочки
E. Комплекс Гольджi

19. У гiстологiчному препаратi нижньої
щелепи визначається дентин, що формується. Колагеновi волокна, що синтезуються одонтобластами, тонкi i орiєнтованi
перпендикулярно дентинним трубочкам.
Якi волокна утворюються у дентинi?

14. У гiстопрепаратi представлений орган, у якому лiмфоцити утворюють три
види лiмфоїдних структур: лiмфатичнi вузлики, мозковi тяжi i синуси. Який орган
представлений?

A. Тангенцiальнi
B. Радiальнi
C. Паралельнi
D. Шарпеївськi
E. Пробiднi

A. Лiмфатичний вузол
B. Селезiнка
C. Тимус
D. Мигдалик
E. Червоний кiстковий мозок

20. Нормальна iмплантацiя зародка людини може бути тiльки при вiдповiднiй змiнi
ендометрiю матки. Якi клiтини ендометрiю при цьому кiлькiсно збiльшуються?

15. На електроннiй мiкрофотографiї епiтелiю дванадцятипалої кишки чiтко виявляються клiтина з електронощiльними
гранулами у базальному полюсi. Яка це
клiтина?
A. Ендокринна
B. Призматична з облямiвкою
C. Малодiференцiйована
D. Келихоподiбна
E. Парiєтальна
16. Внаслiдок аномалiї розвитку у новонародженого виявлено порушення формування великих слинних залоз. Порушенням яких ембрiональних структур викликана ця аномалiя?
A. Ектодерма
B. Спланхнотом
C. Сомiти
D. Ентодерма
E. Мезенхiма
17. Пiд дiєю шкiдливих факторiв сталося
вогнищеве пошкодження епiтелiю шлунку. За рахунок яких клiтин вiдбудеться

A. Децидуальнi клiтини
B. Макрофаги
C. Ендотелiоцити
D. Фiбробласти
E. Нейрони
21. В перикардiальнiй порожнинi у хворого з випiтним перикардитом виявлено
велику кiлькiсть випоту. Порушення функцiональної активностi яких клiтин стало
причиною цього явища?
A. Мезотелiоцити
B. Фiбробласти
C. Скоротливi кардiомiоцити
D. Провiднi кардiомiоцити
E. Ендотелiоцити
22. У експериментальної тварини подразнювали периферичний вiдрiзок chorda
tympani. У результатi з фiстули привушної слинної залози видiлялося:
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A. Багато рiдкої слини
B. Мало рiдкої слини
C. Слина не видiляється
D. Мало в’язкої слини
E. Багато в’язкої слини
23. У людини 40-ка рокiв пiд час стресу
виявили, що загальний час зсiдання кровi
становив 2 хвилини, що є наслiдком дiї на
гемокоагуляцiю, перш за все:
A. Катехоламiнiв
B. Кортизолу
C. Альдостерону
D. Соматотропiну
E. Вазопресину
24. У хворого виявлено рiзке зниження
активностi сурфактанту легень. Що буде
наслiдком цього?
A. Схильнiсть альвеол до спадання
B. Зменшення опору дихальних шляхiв
C. Зменшення роботи дихальних м’язiв
D. Збiльшення вентиляцiї легень
E. Гiпероксемiя
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ри мозку:
A. Латеральнi ядра гiпоталамуса
B. Вентромедiальнi ядра гiпоталамуса
C. Супраоптичнi ядра гiпоталамуса
D. Аденогiпофiз
E. Червонi ядра
29. В експериментальних дослiдженнях
було встановлено, що стероїднi гормони впливають на протеосинтез. На синтез яких речовин вони здiйснюють свiй
вплив?
A. Специфiчнi м-РНК
B. АТФ
C. Специфiчнi т-РНК
D. ГТФ
E. Специфiчнi р-РНК
30. У жiнки внаслiдок попадання окропу
на руку уражена дiлянка шкiри почервонiла, набрякла, стала болючою. Накопичення якої речовини призвело до таких
змiн шкiри?

25. В приймально-дiагностичне вiддiлення доставлено жiнку 38-ми рокiв з маточною кровотечею. Що з наведеного буде
виявлено при аналiзi кровi хворої?

A. Гiстамiн
B. Лiзин
C. Тiамiн
D. Глутамiн
E. Аспарагiн

A. Зменшення гематокритного числа
B. Еозинофiлiя
C. Сповiльнення ШЗЕ
D. Лейкоцитоз
E. Збiльшення колiрного показника

31. Мати помiтила темну сечу у її 5-рiчної
дитини. Жовчних пiгментiв у сечi не виявлено. Встановлено дiагноз: алкаптонурiя.
Дефiцит якого ферменту має мiсце?

26. У чоловiка пiд час крововиливу ушкодженi нижнi горбики середнього мозку.
Який рефлекс втратиться внаслiдок цього у хворого?

A. Оксидаза гомогентизинової кислоти
B. Фенiлаланiнгiдроксилаза
C. Тирозиназа
D. Оксидаза оксифенiлпiрувату
E. Декарбоксилаза фенiлпiрувату

A. Орiєнтувальний на звуковi сигнали
B. Орiєнтувальний на свiтловi сигнали
C. Орiєнтувальний на тактильнi подразники
D. Статокинетичний - очний нiстагм
E. Рефлекс випрямлення голови
27. У сечi знайдено велику кiлькiсть бiлку,
еритроцитiв. Причиною цього може бути
збiльшення:
A. Проникностi ниркового фiльтру
B. Ефективного фiльтрацiйного тиску
C. Гiдростатичного тиску кровi в капiлярах клубочкiв
D. Гiдростатичного тиску первинної сечi в
капсулi
E. Онкотичного тиску плазми кровi
28. В експериментi проводили електростимуляцiю структур головного мозку,
внаслiдок чого у тварини розвинулася
полiфагiя (надмiрне прагнення до їжi).
Електроди було введено у такi структу-

32. Бiогеннi амiни: гiстамiн, серотонiн,
ДОФамiн та iншi - дуже активнi речовини, якi впливають на рiзноманiтнi фiзiологiчнi функцiї органiзму. В результатi
якого процесу перетворення амiнокислот
утворюються бiогеннi амiни в тканинах
органiзму?
A. Декарбоксилювання
B. Дезамiнування
C. Трансамiнування
D. Окислення
E. Вiдновне реамiнування
33. При рiзноманiтних захворюваннях рiвень активних форм кисню рiзко зростає,
що призводить до руйнування клiтинних
мембран. Для запобiгання цьому використовують антиоксиданти. Найпотужнiшим природним антиоксидантом є:
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A. Альфа-токоферол
B. Глюкоза
C. Вiтамiн D
D. Жирнi кислоти
E. Глiцерол
34. В процесi метаболiзму в органiзмi людини виникають активнi форми кисню, у
тому числi супероксидний анiон-радикал
O2 . Цей анiон iнактивується за допомогою такого ферменту:
A. Супероксиддисмутаза
B. Каталаза
C. Пероксидаза
D. Глутатiонпероксидаза
E. Глутатiонредуктаза
35. У хворого 34-х рокiв має мiсце понижена витривалiсть до фiзичних навантажень в той час, як у скелетних м’язах
вмiст глiкогену пiдвищений. Зниженням
активностi якого ферменту це обумовлено?
A. Глiкогенфосфорилаза
B. Глюкозо-6-фосфатдегiдрогеназа
C. Фосфофруктокiназа
D. Глiкогенсинтаза
E. Глюкозо-6-фосфатаза
36. За клiнiчними показами хворому призначено приймання пiридоксальфосфату.
Для корекцiї яких процесiв рекомендований цей препарат?
A. Трансамiнування i декарбоксилювання
амiнокислот
B. Окисне декарбоксилювання кетокислот
C. Дезамiнування амiнокислот
D. Синтез пуринових i пiримiдинових
основ
E. Синтез бiлку
37. 60-рiчний чоловiк звернувся до лiкаря
пiсля появи болю в груднiй клiтцi. В сироватцi кровi виявлено значне зростання
активностi ферментiв: креатинфосфокiнази та її МВ-iзоформи, аспартатамiнотрансферази. Про розвиток патологiчного процесу в якiй тканинi свiдчать цi змiни?
A. Серцевий м’яз
B. Легенi
C. Скелетнi м’язи
D. Печiнка
E. Гладенькi м’язи
38. У лiквiдатора наслiдкiв аварiї на АЕС,
що отримав дозу опромiнення 5 Гр, через тиждень у кровi визначений агранулоцитоз. Який патогенетичний механiзм
є провiдним у його виникненнi?
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A. Пригнiчення лейкопоезу
B. Збiльшений перехiд гранулоцитiв у
тканини
C. Збiльшення руйнування лейкоцитiв
D. Порушення виходу зрiлих лейкоцитiв з
кiсткового мозку
E. Розвиток аутоiмунного процесу
39. Хворому з цирозом печiнки разом з
лiкарськими препаратами довенно ввели 500 мл 5% розчину глюкози. Яке порушення водно-електролiтного балансу
найбiльш iмовiрно може виникнути у хворого?
A. Гiпоосмолярна гiпергiдратацiя
B. Гiперосмолярна гiпергiдратацiя
C. Iзоосмолярна гiпергiдратацiя
D. Гiпоосмолярна дегiдратацiя
E. Гiперосмолярна дегiдратацiя
40. У хворого 32-х рокiв гнiйна рана у
нижнiй третинi передплiччя. Хворому
зроблено мазок iз гнiйного вмiсту рани. Якi клiтини в основному виявлено
при забарвленнi мазку за РомановськимГiмзою?
A. Нейтрофiли
B. Еозинофiли
C. Лiмфоцити
D. Еритроцити
E. Базофiли
41. В результатi гострої ниркової недостатностi у хворого виникла олiгурiя. Яка
добова кiлькiсть сечi вiдповiдає даному
симптому?
A. 100-500 мл
B. 1500-2000 мл
C. 1000-1500 мл
D. 500-1000 мл
E. 50-100 мл
42. Дитина 7-ми рокiв захворiла гостро.
При оглядi педiатр вiдзначив, що слизова оболонка зiву гiперемована, набрякла,
набухла, вкрита великою кiлькiстю слизу. На слизовiй оболонцi щiк бiлуватi плями. На наступну добу у дитини з’явився
великоплямистий висип на шкiрi обличчя, шиї, тулуба. Яке запалення лежить в
основi змiн у слизовiй оболонцi зiву?
A. Катаральне
B. Серозне
C. Серозно-фiбринозне
D. Фiбринозне
E. Геморагiчне
43. Пiд час гiстологiчного дослiдження вузлика дiаметром 0,3 см сiрувато-рожевого
кольору еластичної консистенцiї, виявленого хiрургом у кореня видаленого зуба, визначається грануляцiйна тканина з
тяжами багатошарового плоского епiте-
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лiю. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гранулематозний перiодонтит
B. Еозинофiльна гранульома
C. Гранулюючий пульпiт
D. Гострий апiкальний перiодонтит
E. Гранулюючий перiодонтит
44. При гiстологiчному дослiдженнi лiмфовузла, видаленого з малого трикутника шиї у хворого 18-ти рокiв, морфолог виявив скупчення клiтин, серед
яких поодинокi багатоядернi клiтини
Березовського-Штернберга, великi клiтини Ходжкiна, малi клiтини Ходжкiна
та багато лiмфоцитiв, поодинокi плазматичнi клiтини, еозинофiли. Яке захворювання розвинулось у хворого?
A. Лiмфогранулематоз
B. Нодулярна лiмфома
C. Пухлина Беркiта
D. Лiмфоцитарна лiмфома
E. Хронiчний лiмфоїдний лейкоз
45. При розтинi тiла чоловiка, померлого вiд внутрiшньокишкової кровотечi, в
клубовiй кишцi спостерiгається некроз
групових i солiтарних фолiкулiв, iмбiбiцiя мертвих тканин жовчю i кров’ю; в
нижньому вiдрiзку кишки - явища секвестрацiї та вiдторгнення некротичних мас
з утворенням дефектiв. Який з перелiчених дiагнозiв найбiльш вiрогiдний?
A.
Черевний
тиф,
стадiя
"брудних"виразок
B. Черевний тиф, стадiя "чистих"виразок
C. Черевний тиф, стадiя некрозу
D. Черевнотифозна форма сальмонельозу
E. Хвороба Крона
46. На розтинi тiла чоловiка похилого
вiку, який впродовж останнiх 2-х тижнiв
страждав вiд гострого розладу кишечнику, виявленi змiни у прямiй та сигмоподiбнiй кишках: на поверхнi слизової оболонки вiдмiчається коричньово-зелена
плiвка. Стiнка кишки потовщена, порожнина рiзко звужена. Мiкроскопiчно виявляється проникаючий на рiзну глибину некроз слизової оболонки, некротичнi
маси пронизанi нитками фiбрину, з лейкоцитарною iнфiльтрацiєю. Який з перелiчених дiагнозiв найбiльш iмовiрний?
A. Фiбринозний колiт
B. Катаральний колiт
C. Виразковий колiт
D. Фолiкулярний колiт
E. 47. У хворого 28-ми рокiв з дiагнозом: багатооскольчастий перелом правого стегна на 3-тю добу пiсля травми з’явилися
скарги на бiль у груднiй порожнинi спра-
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ва, утруднене дихання. Через добу на фонi прогресуючої серцево-дихальної недостатностi настала смерть. При гiстологiчному дослiдженнi у кровоносних судинах легень та головного мозку виявленi
суданофiльнi краплини оранжевого кольору, якi повнiстю перекривали просвiти судин мiкроциркуляторного русла. З
яким ускладненням пов’язана смерть хворого?
A. Жирова емболiя
B. Газова емболiя
C. Медикаментозна емболiя
D. Мiкробна емболiя
E. Тромбоемболiя
48. У жiнки з важкою iнтоксикацiєю, зумовленою сепсисом, наступила смерть.
На розтинi виявлене "тигрове серце". Мiкроскопiчно в цитоплазмi кардiомiоцитiв
виявленi лiпiди. Який морфогенетичний
механiзм розвитку переважно лежить в
основi даної дистрофiї?
A. Декомпозицiя
B. Iнфiльтрацiя
C. Трансформацiя
D. Спотворений синтез
E. 49. До стоматолога звернулась пацiєнтка
(доярка) iз висипанням на слизовiй оболонцi порожнини рота у виглядi афт. Лiкар виявив висипання на шкiрi довкола
нiгтьових пластинок на руках. Який збудник спричинив дану хворобу?
A. Вiрус ящуру
B. Цитомегаловiрус
C. Вiрус везикулярного стоматиту
D. Герпесвiрус
E. Вiрус Коксакi В
50. При бактерiоскопiчному дослiдженнi
носоглоткового слизу дитини 2,5 рокiв,
хворої на назофарингiт, виявленi грамнегативнi диплококи, схожi за формою на
кавовi зерна. Якi органи дитини найбiльш
iмовiрно будуть ураженi, якщо цi мiкроорганiзми проникнуть у кров?
A. Оболонки мозку
B. Серцевi клапани
C. Нирковi гломерули
D. Сечостатевi шляхи
E. Лiмфатичнi вузли
51. Вагiтна жiнка скаржиться на подразнення слизової оболонки пiхви, свербiння та видiлення зi статевих шляхiв. Бактерiоскопiя мазкiв з пiхви показала наявнiсть крупних Грампозитивних овальних
подовжених клiтин, що утворюють псевдомiцелiй. Яким шляхом найбiльш iмовiрно вiдбулося зараження?
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A. Ендогенна iнфекцiя
B. Статевий
C. Контактно-побутовий
D. Трансмiсивний
E. Ранева iнфекцiя
52. Серед дiтей школи-iнтернату мають
мiсце випадки захворювання на ангiну.
При мiкроскопiї мазкiв з мигдаликiв, зафарбованих за методом Нейсера, знайденi тонкi палички жовтого кольору з
темно-коричневими зернами на кiнцях,
що розмiщуються у виглядi римської цифри п’ять. Яку iнфекцiю можна запiдозрити в цьому випадку?
A. Дифтерiя
B. Iнфекцiйний мононуклеоз
C. Лiстерiоз
D. Тонзилiт
E. Скарлатина
53. Пацiєнт госпiталiзований з попереднiм дiагнозом: гепатит В. Для дiагностики захворювання здiйснено постановку серологiчної реакцiї, яка базується на
взаємодiї антигену з антитiлом, хiмiчно
зв’язаним з пероксидазою або лужною
фосфатазою. Яку назву має використана
серологiчна реакцiя?
A. Iмуноферментний аналiз
B. Радiоiмунологiчний метод
C. Реакцiя iмунофлюоресценцiї
D. Реакцiя зв’язування комплементу
E. Реакцiя iммобiлiзацiї
54. При введеннi хворому з метою проведення провiдникової анестезiї засобу,
який використовується в хiрургiчнiй стоматологiї, виникли симптоми отруєння:
збудження ЦНС з наступним паралiчем,
гостра серцево-судинна недостатнiсть
(колапс). Виникли також алергiчнi реакцiї (свербiж, набряклiсть, еритема). Визначте препарат:
A. Лiдокаїн
B. Дитилiн
C. Тiопентал-натрiю
D. Тубокурарину хлорид
E. Ардуан
55. Для корекцiї артерiального тиску при
колаптоїдному станi хворому було введено 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
56. Жiнка 42-х рокiв звернулася до лiкаря
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зi скаргою на болi в колiнних суглобах.
Об’єктивно: припухлiсть, почервонiння,
гiпертермiя в дiлянцi цих суглобiв. Лабораторне дослiдження показало позитивнi
ревмопроби. Якi препарати мають бути
використанi для лiкування хворої?
A. Протизапальнi нестероїднi засоби
B. Наркотичнi анальгетики
C. Антидепресанти
D. Антибiотики
E. Сульфанiламiди
57. У хворого на туберкульоз, що знаходиться на лiкуваннi, погiршився слух.
Який препарат викликав таке ускладнення?
A. Стрептомiцин
B. Iзонiазид
C. Канамiцину сульфат
D. Етiонамiд
E. Рифампiцин
58. Чоловiку 55-ти рокiв, хворому на гостру серцеву недостатнiсть, було введено
серцевий глiкозид швидкої дiї. Який з перелiчених засобiв було введено?
A. Строфантин
B. Адонiзид
C. Дигiтоксин
D. Целанiд
E. Мiлринон
59. До полiклiнiки звернувся хворий зi
скаргами на бiль за грудниною, задишку
i серцебиття. Пiсля обстеження лiкар дiагностував у хворого IХС i призначив верапамiл. Який механiзм дiї даного препарату?
A. Блокує кальцiєвi канали
B. Блокує α-адренорецептори
C. Блокує β -адренорецептори
D. Блокує калiєвi канали
E. Блокує натрiєвi канали
60. Для купiрування гiпертензивного кризу лiкар призначив клофелiн. До якої групи за механiзмом дiї вiдноситься зазначений лiкарський засiб?
A. Центральнi α2 -адреномiметики
B. α-адреноблокатори
C. Неселективнi α-адреномiметики
D. Селективнi α1 -адреномiметики
E. Селективнi β1 -адреноблокатори
61. При оглядi ротової порожнини у пацiєнта 19-ти рокiв спостерiгається невелика
щiлина мiж верхнiми та нижнiми рiзцями.
Контакту мiж переднiми зубами немає.
Якому прикусу характерне дане розмiщення зубiв?
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A. Вiдкритий прикус
B. Ортогнатiя
C. Прямий прикус
D. Закритий прикус
E. Прогенiя

A. Нейсера
B. Козловського
C. Циля-Нiльсена
D. Здродовського
E. Ожешко

62. Хворий 39-ти рокiв протягом останнiх
4-х рокiв страждає на виразкову хворобу шлунка. Особливо погiршується його
стан восени i навеснi: виникають болi у
епiгастрiї, з’являється печiя, нудота, закрепи. Яким нозологiчним поняттям можна назвати стан хворого в перiод мiж
загостреннями хвороби?

67. Хворий з Прикарпаття, що страждає
на ендемiчний зоб, звернувся до лiкаря
iз скаргами на гноєтечi з ясенних закуткiв та розхитування зубiв. Що в даному
випадку є основним фактором розвитку
пародонтиту?

A. Патологiчний стан
B. Патологiчний процес
C. Патологiчна реакцiя
D. Типовий патологiчний процес
E. Здоров’я
63. У людини травматичне пошкодження
великого грудного м’язу. Це призвело до
зменшення величини такого показника:
A. Резервний об’єм вдиху
B. Резервний об’єм видиху
C. Дихальний об’єм
D. Залишковий об’єм
E. Функцiональна залишкова
легень

ємнiсть

64. Накладення стоматологiчного протезу викликало у пацiєнта збiльшення слиновидiлення. Це обумовлено посиленою
реалiзацiєю таких рефлексiв:
A. Безумовнi
B. Умовнi
C. Безумовнi та умовнi
D. Мiсцевi
E. 65. У хворого 53-х рокiв, що тривало страждає на нирковокам’яну хворобу, видалена нирка. Вона являє собою тонкостiнний, заповнений сечею мiшечок. Ниркова
паренхiма атрофована. Назвiть це ускладнення нефролiтiазу:
A. Гiдронефроз
B. Пiєлонефрит
C. Пiонефроз
D. Полiкiстоз нирок
E. Нефросклероз
66. При мiкроскопiї мазкiв, пофарбованих метиленовим синiм, виявленi палички
з булавоподiбними потовщеннями на кiнцях, схожi з C.diphteriae. Який iз наведених методiв фарбування слiд застосувати
у даному випадку?

A. Ендокриннi порушення
B. Стресорнi впливи
C. Гiперсалiвацiя
D. Порушення ковтання
E. Неповноцiнне харчування
68. Чоловiк 38-ми рокiв раптово помер.
На розтинi у заднiй стiнцi лiвого шлуночка серця знайдено iнфаркт мiокарда. Якi
найбiльш iмовiрнi змiни у будовi мiокардiоцитiв можна побачити у вогнищi iнфаркту мiкроскопiчно?
A. Карiолiзис
B. Жирова дистрофiя
C. Вуглеводна дистрофiя
D. Звапнування
E. Бiлкова дистрофiя
69. У хворого на раннiй стадiї цукрового дiабету спостерiгається полiурiя. Що її
викликає?
A. Гiперглiкемiя
B. Кетонемiя
C. Гiпохолестеринемiя
D. Гiперхолестеринемiя
E. Гiперкалiємiя
70. При мiкроскопiї зiскобу з перiанальних складок виявленi безбарвнi яйця,
що мають форму несиметричних овалiв,
розмiром 50x23 мкм. Про який вид гельмiнту йдеться?
A. Гострик
B. Аскарида
C. Кривоголовка
D. Волосоголовець
E. Карликовий цiп’як
71. У жiнки спостерiгається гiперемiя яєчника, пiдвищення проникливостi
гемато-фолiкулярного бар’єру з послiдовним розвитком набряку, iнфiльтрацiя
стiнки фолiкула сегментоядерними лейкоцитами. Об’єм фолiкула великий. Стiнка його потоншена. Якому перiоду статевого циклу вiдповiдає описана картина?
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A. Передовуляторна стадiя
B. Овуляцiя
C. Менструальний перiод
D. Постменструальний перiод
E. Перiод вiдносного спокою

A. Тромбоцитопенiя
B. Лейкоцитоз
C. Тромбоцитоз
D. Агранулоцитоз
E. Лейкопенiя

72. Загальна кiлькiсть лейкоцитiв - 90 ·
109 /л. Лейкоцитарна формула: е- 0%, б0%, ю- 0%, п- 2%, с- 20%, лiмфобласти
- 1%, пролiмфоцити - 2%, лiмфоцити 70%, м- 5%, клiтини Боткiна-Гумпрехта.
У хворого збiльшенi шийнi, пiдщелепнi
лiмфатичнi вузли. Для якої патологiї характерна така картина кровi?

77. Дитина 5-ти рокiв потрапила в тяжкому станi в iнфекцiйний вiддiл клiнiчної
лiкарнi з дiагнозом: дифтерiя. Для запобiгання ядухи дитинi провели трахеостомiю. Дану операцiю проведено у такому
трикутнику (trigonum) шиї:

A. Хронiчний лiмфолейкоз
B. Гострий лiмфолейкоз
C. Лiмфогранулематоз
D. Iнфекцiйний мононуклеоз
E. Хронiчний мiєлолейкоз
73. Хворий 67-ми рокiв страждає на атеросклероз судин серця i головного мозку.
При обстеженнi виявлена гiперлiпiдемiя.
Який клас лiпоротеїдiв плазми кровi має
найбiльше значення у патогенезi атеросклерозу?
A. Лiпопротеїди низької щiльностi
B. Хiломiкрони
C. Альфа-лiпопротеїди
D. Лiпопротеїди високої щiльностi
E. 74. У хворого на правець 42-х рокiв виникла гостра недостатнiсть дихання. Який
тип недостатностi дихання виникає в даному випадку?
A. Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляцiї
B. Рестриктивне порушення альвеолярної
вентиляцiї
C. Обструктивне порушення альвеолярної
вентиляцiї
D. Перфузiйний
E. Дифузiйний
75. У хворого пiсля важкої травми грудної клiтки розвинувся шок та з’явилися ознаки гострої ниркової недостатностi
(ГНН). Що є провiдним механiзмом розвитку ГНН в даному випадку?
A. Падiння артерiального тиску
B. Порушення вiдтоку сечi
C. Пiдвищення тиску в капсулi клубочка
D. Пiдвищення тиску в ниркових артерiях
E. Зменшення онкотичного тиску кровi
76. При обстеженнi хворого 35-ти рокiв
проведено гiстологiчне дослiдження пунктату червоного кiсткового мозку i виявлено значне зменшення кiлькостi мегакарiоцитiв. До яких змiн периферичної
кровi це призведе?

A. Omotracheale
B. Caroticum
C. Omoclaviculare
D. Submandibulare
E. Omotrapezoideum
78. На гiстологiчному препаратi поперечного зрiзу мозочка, в його сiрiй речовинi
спостерiгається велика кiлькiсть мультиполярних нейроцитiв. За якою морфологiчною ознакою данi клiтини вiднесли до
мультиполярних?
A. Кiлькiсть вiдросткiв
B. Довжина вiдросткiв
C. Форма термiнального
аксона
D. Форма перикарiона
E. Розмiр клiтин

розширення

79. У хворого дiагностовано себорейний
дерматит, пов’язаний iз дефiцитом вiтамiну Н (бiотину). Порушення активностi
якого з наведених ферментiв спостерiгається у хворого?
A. Ацетил-КоА-карбоксилаза
B. Пiруватдекарбоксилаза
C. Алкогольдегiдрогеназа
D. Амiнотрансферази
E. Карбамоїлфосфатсинтетаза
80. В Х-хромосомi людини локалiзований домiнантний ген, який бере участь
у згортаннi кровi. Таку ж роль виконує i
аутосомно-домiнантний ген. Вiдсутнiсть
кожного з цих генiв призводить до порушення згортання кровi. Назвiть форму
взаємодiї мiж цими генами:
A. Комплементарнiсть
B. Епiстаз
C. Полiмерiя
D. Кодомiнування
E. Плейотропiя
81. Жiнка 56-ти рокiв знаходиться на
облiку психоневрологiчного диспансеру
в зв’язку з епiлепсiєю, а точнiше малими
нападами (pti mal). Який препарат найбiльш дiєвий у цьому випадку?
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A. Натрiю вальпроат
B. Фенобарбiтал
C. Циклодол
D. Леводопа
E. Дифенiн
82. Пiсля тижня голодування рiвень глюкози кровi пiдтримується на належному
рiвнi. За рахунок активацiї якого процесу
це вiдбувається?
A. Глюконеогенез
B. Глiколiз
C. Глiкогенолiз
D. ЦТК
E. Фосфоролiз глiкогену
83. У хворого внаслiдок травми розвинувся травматичний шок, проявом якого були наступнi порушення: АТ- 140/90
мм рт.ст., Ps- 120/хв., хворий метушливий,
багатослiвний, блiдий. Якiй стадiї шоку
вiдповiдає цей стан?
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A. Амоксицилiн
B. Бензилпенiцилiну натрiєва сiль
C. Iзонiазид
D. Iнтраконазол
E. Ацикловiр
88. В приймальне вiддiлення доставлено
хворого з гострою затримкою сечi. При
оглядi лiкар встановив, що в хворого обтурацiя сечiвника, що пов’язана з патологiєю органу, який його охоплює. Про
який орган йдеться?
A. Передмiхурова залоза
B. Яєчко
C. Сiм’яний пухирець
D. Сiм’яний канатик
E. Надяєчко
89. Хворому проведено лобектомiю правої середньої частки легенi. Якi сегменти
легенi були ураженi?

A. Еректильна
B. Латентний перiод
C. Термiнальна
D. Торпiдна
E. -

A. Бiчний та присереднiй
B. Верхiвковий, переднiй
C. Присереднiй i переднiй основнi
D. Заднiй i бiчний основнi
E. Верхiвково-заднiй та переднiй

84. У чоловiка 60-ти рокiв, хворого на
бронхiальну астму, спостерiгається декiлька нападiв протягом доби. Що краще
використати для їх профiлактики?

90. Пацiєнт доставлений до лiкарнi з симптомами запаморочення, сухостi в ротi,
зiницi сильно розширенi, порушення акомодацiї, тахiкардiя, утруднення сечовипускання, атонiя кишечнику. Передозування яким препаратом могло викликати данi симптоми?

A. Сальбутамол
B. Iзадрин
C. Адреналiну гiдрохлорид
D. Добутамiн
E. Метацин
85. У дитини 12-ти рокiв низький зрiст
при непропорцiйнiй будовi тiла i розумовiй вiдсталостi. Недостатня секрецiя якого гормону може бути причиною таких
порушень?
A. Тироксин
B. Iнсулiн
C. Кортизол
D. Соматотропiн
E. Глюкагон
86. В хiрургiчне вiддiлення доставлено потерпiлого з пораненням променевої поверхнi передплiччя. З рани витiкає венозна кров. Яка судина постраждала?
A. V. Cephalica
B. V. Basilica
C. V. Intermedia cubiti
D. Vv. Ulnares
E. Vv. Brachialеs
87. Хворому встановлений дiагноз: бацилярна дизентерiя. Який засiб з перерахованих потрiбно призначити?

A. Атропiну сульфат
B. Фуросемiд
C. Клофелiн
D. Каптоприл
E. Празозин
91. У препаратi сполучної тканини, забарвленому гематоксилiном-еозином, виявляються iзогеннi групи клiтин, якi оточенi базофiльною мiжклiтинною речовиною. Волокнистi структури не виявляються. Яка це сполучна тканина?
A. Гiалiнова хрящова
B. Еластична хрящова
C. Щiльна волокниста
D. Пухка волокниста
E. Пластинчаста кiсткова
92. До лiкаря звернувся хворий з загостренням виразкової хвороби шлунка.
Блокатор яких мембранних циторецепторiв необхiдно використати в комплекснiй
терапiї пацiєнта?
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A. H2 -гiстамiновi
B. H1 -гiстамiновi
C. α-адренорецептори
D. β1 -адренорецептори
E. β2 -адренорецептори
93. До офтальмолога звернувся пацiєнт
36-ти рокiв зi скаргами на рiзi в очах. У
результатi обстеження встановлена ерозiя рогiвки - вiдсутнiсть поверхневого i
шипуватого шарiв епiтелiю. Якi клiтини
будуть забезпечувати регенерацiю ушкодженого епiтелiю?
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стати у цьому випадку?
A. Цефалоспорини
B. Тетрациклiни
C. Сульфанiламiди
D. Група левомiцетину
E. Макролiди
98. У хворого, що харчувався винятково
полiрованим рисом, недостатнiсть тiамiну
стала причиною полiневриту. Екскрецiя
якої сполуки з сечею може бути iндикатором цього авiтамiнозу?

A. Базальнi
B. Клiтини рогового шару
C. Клiтини зернистого шару
D. Клiтини блискучого шару
E. Клiтини поверхневого шару

A. Пiровиноградна кислота
B. Малат
C. Метил-малонова кислота
D. Сечова кислота
E. Фенiлпiруват

94. Пiд час гiстологiчного дослiдження
нирок жiнки 25-ти рокiв, що померла пiд
час пологiв, в епiтелiї канальцiв головних вiддiлiв нефрону виявленi конденсацiя хроматину ядер, розпад їх на глибки
та лiзис, а також плазморексис та цитолiз. Який патологiчний процес виявлений
в епiтелiї канальцiв нирок?

99. Обробка вiрусної РНК азотистою кислотою призвела до змiни кодону УЦА
на кодон УГА. Якого типу мутацiя вiдбулася?

A. Некроз
B. Гiдропiчна дистрофiя
C. Амiлоїдоз
D. Жирова дистрофiя
E. Гiалiноз
95. Жiнка 43-х рокiв звернулась зi скаргами на зниження маси тiла, посилену пiтливiсть, субфебрилiтет, пiдвищену знервованiсть. У неї виявлено пiдвищення
функцiї симпато-адреналової системи та
основного обмiну. Гiперсекрецiя якого
гормону може викликати цi явища?
A. Тироксин
B. Соматотропiн
C. Кортикотропiн
D. Iнсулiн
E. Альдостерон
96. Чоловiк 30-ти рокiв, водiй, страждає
на алергiчний ринiт iз загостренням у весняний перiод. Лiкар призначив хворому
антигiстамiнний засiб з незначним седативним ефектом та тривалiстю дiї близько 24-х годин. Який iз перерахованих засобiв було призначено?
A. Лоратадин
B. Димедрол
C. Гепарин
D. Вiкасол
E. Окситоцин
97. У хворого важка генералiзована септична iнфекцiя, що загрожує його життю. Препарати якої з перерахованих груп
хiмiотерапевтичних засобiв слiд викори-

A. Транзицiя
B. Делецiя нуклеотиду
C. Мiсенс
D. Вставка нуклеотиду
E. Iнверсiя
100. Хворому на ревматоїдний артрит для
попередження можливого негативного
впливу на слизову шлунка призначили
препарат iз групи нестероїдних протизапальних засобiв - селективний iнгiбiтор
ЦОГ-2. Вкажiть препарат:
A. Целекоксиб
B. Анальгiн
C. Ацетилсалiцилова кислота
D. Бутадiон
E. Iбупрофен
101. Хворий 46-ти рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на гнiйничковi висипання
на шкiрi кiнцiвок. Який антисептик необхiдно призначити хворому?
A. Розчин йоду спиртовий
B. Iнсулiн
C. Преднiзолон
D. Сибазон
E. Гепарин
102. Через порушення бiлоксинтетичної
функцiї печiнки у хворого з печiнковою
недостатнiстю порушений синтез прокоагулянтiв, протромбiну, фiбриногену. Який
з перелiчених нижче синдромiв може очiкуватися у цього пацiєнта?
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A. Геморагiчний
B. Синдром портальної гiпертензiї
C. Гепатолiєнальний синдром
D. Синдром ахолiї
E. Синдром холемiї

A. Зменшення утворення тромбiну
B. Збiльшення утворення тромбопластину
C. Зменшення утворення фiбрину
D. Збiльшення синтезу фiбриногену
E. Посилення фiбринолiзу

103. Хворий на
ацетилсалiцилову
на добу. З якою
ацетилсалiцилова
рого?

108. Чоловiка доставлено до лiкарнi з
травмою черепа. При обстеженнi хворого констатовано вiдсутнiсть у нього вольових рухiв м’язiв голови та шиї. Пошкодження якої дiлянки головного мозку
могло бути причиною цього?

стенокардiю приймає
кислоту в дозi 100 мг
метою застосовується
кислота у даного хво-

A. Для пригнiчення агрегацiї тромбоцитiв
B. Для пригнiчення зсiдання кровi
C. Для розширення коронарних судин
D. Для зниження рiвня протромбiну
E. Для зниження вмiсту холестерину
104. До кардiологiчного вiддiлення лiкарнi госпiталiзований чоловiк 49-ти рокiв з
iнфарктом мiокарда. Якi змiни клiтинного складу периферичної кровi iндукованi
некротичними змiнами в мiокардi?
A. Нейтрофiльний лейкоцитоз
B. Моноцитоз
C. Еозинофiльний лейкоцитоз
D. Тромбоцитопенiя
E. Лiмфопенiя
105. В районi, де зареєстровано епiцентр
сказу серед диких тварин, в полiклiнiку
звернувся чоловiк 43-х рокiв, якого покусав бездомний собака. З профiлактичною
метою йому почали вводити антирабiчну
вакцину. До якого типу вакцин вiдносять
цей препарат?

A. Нижнiй вiддiл передцентральної звивини
B. Нижнiй вiддiл постцентральної звивини
C. Верхнiй вiддiл передцентральної звивини
D. Верхнiй вiддiл постцентральної звивини
E. Нижня лобова звивина
109. У хворого хлопчика 12-ти рокiв виникають тетанiчнi судоми. Функцiя яких
залоз може бути порушена в цьому випадку?
A. Glandulae parathyroidae
B. Hypophisis
C. Glandula thyroidea
D. Thymus
E. Glandula pinealis
110. У хворої 45-ти рокiв невроз, що проявляється дратiвливiстю, безсонням, немотивованою тривогою. Який лiкарський
засiб - транквiлiзатор усуне всi симптоми
хвороби?

A. Атенуйованi
B. Iнактивованi
C. Молекулярнi
D. Анатоксини
E. Синтетичнi

A. Дiазепам
B. Парацетамол
C. Пiрацетам
D. Кофеїн-бензоат натрiю
E. Леводопа

106. У захiдних регiонах Європи майже
половина всiх природжених вад розвитку
припадає на тих новонароджених, яких
було зачато в перiод iнтенсивного застосування в цих районах пестицидiв. Наслiдком якого впливу є цi стани дiтей?

111. До лiкарнi звернувся хворий зi скаргами на швидку втомлюванiсть i сильну
м’язову слабкiсть. При обстеженнi виявлено аутоiмунне захворювання, внаслiдок
якого порушується функцiональний стан
рецепторiв у нервово-м’язових синапсах.
Дiя якого медiатора буде порушена?

A. Тератогенний
B. Канцерогенний
C. Малiгнiзацiя
D. Мутагенний
E. Механiчний
107. У пацiєнта з хронiчним персистуючим гепатитом видалення зуба ускладнилось тривалою кровотечею. Яка причина
геморагiчного синдрому?

A. Ацетилхолiн
B. Норадреналiн
C. Дофамiн
D. Серотонiн
E. Глiцин
112. В препаратi ендокринної залози
розрiзняють кiркову та мозкову речовину, якi розмежованi прошарком сполучної
тканини. В кiрковiй речовинi клiтини паренхiми утворюють три зони: у поверхневiй вони формують округлi скупчення,
в середнiй - паралельнi тяжi, у глибокiй
- клiтиннi тяжi утворюють сiтчасту структуру. Яка це залоза?
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A. Надниркова
B. Щитоподiбна
C. Гiпофiз
D. Епiфiз
E. Гiпоталамус
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A. Супероксиддисмутаза, каталаза
B. Амiлаза, трипсин
C. Мальтаза, хiмотрипсин
D. Лактаза, лiзоцим
E. Сахараза, протромбiн

113. Неефективнiсть ортодонтичного лiкування дитини зумовлена стiйким ротовим диханням, оскiльки носове дихання
утруднене. За рахунок гiпертрофiї яких
мигдаликiв?

118. При остеолатеризмi зменшується мiцнiсть колагену, що зумовлена помiтним
зменшенням утворення поперечних зшивок у колагенових фiбрилах. Причиною
цього явища є зниження активностi такого ферменту:

A. Глотковi
B. Трубнi
C. Язиковi
D. Пiднебiннi
E. Пiднебiннi i трубнi

A. Лiзiлоксидаза
B. Моноамiноксидаза
C. Пролiлгiдроксилаза
D. Лiзiлгiдроксилаза
E. Колагеназа

114. Пацiєнт скаржиться на бiль у верхнiй щелепi та зубах. Об’єктивно: вiдмiчається бiль при натисканнi в дiлянцi пiдочноямкового отвору. Який нерв уражено?

119. У хворого пiсля переливання еритроцитарної маси виник гемотрансфузiйний
шок i з’явились ознаки гострої ниркової
недостатностi. Що є провiдним механiзмом розвитку гострої ниркової недостатностi в даному випадку?

A. Друга гiлка трiйчастого нерва
B. Перша гiлка трiйчастого нерва
C. Третя гiлка трiйчастого нерва
D. Блоковий нерв
E. Лицевий нерв
115. У хворого з остеомiєлiтом нижньої
щелепи виявлено ознаки пошкодження
plexus dentalis inferior та порушення iннервацiї зубiв та ясен нижньої щелепи.
Гiлками якого нерва воно утворюється?
A. N. alveolaris inferior
B. N. maxillaris
C. N. lingualis
D. N. buccalis
E. N. facialis
116. У пацiєнта на слизовiй оболонцi ротової порожнини, носа та губах з’явились
везикулярнi пухирцi. Стоматолог запiдозрив везикулярний стоматит. Яке дослiдження надасть можливiсть пiдтвердити
дiагноз?
A. Видiлення вiрусу з везикулярної рiдини
B. Постановка алергiчної проби
C. Видiлення бактерiй з везикулярної
рiдини
D. Зараження тварин везикулярною рiдиною
E. Мiкроскопiя везикулярної рiдини
117. При пародонтитах розвивається лiпiдна пероксидацiя у тканинах пародонту,
у ротовiй рiдинi зростає вмiст малонового диальдегiду, пероксиду водню. Якi iз
перелiчених ферментiв здiйснюють антиоксидантний захист?

A. Порушення клубочкової фiльтрацiї
B. Порушення канальцевої реабсорбцiї
C. Порушення канальцевої секрецiї
D. Порушення сечовидiлення
E. Порушення iнкреторної функцiї нирок
120. Хворому 50-ти рокiв, який був направлений на лiкування шийного лiмфаденiту, була проведена проба на iндивiдуальну чутливiсть до пенiцилiну. Через
30 секунд з’явився жар по всьому тiлi, падiння артерiального тиску до 0 мм рт.ст.
з наступною зупинкою серця. Реанiмацiя
не дала результату. При розтинi: гостре
венозне повнокров’я внутрiшнiх органiв,
гiстологiчно у шкiрi (iз мiсця iн’єкцiї), а
також у мiокардi та легенях - дегрануляцiя тучних клiтин (тканинних базофiлiв).
Який вид реакцiї гiперчутливостi розвився у хворого?
A. Анафiлактична
B. Гiперчутливiсть сповiльненого типу
C. Комплемент-опосередкована цитотоксична
D. Iмунокомплекс-опосередкована
E. 121. У юнака з’явились гнiйнi вугри на
обличчi, шкiра стала зморшкуватою, гiперемованою, випадають брови i вiї. Лiкар поставив дiагноз демодекоз (залозна
короста). Яка профiлактика цього захворювання?
A. Дотримання правил особистої гiгiєни
B. Захист вiд укусiв клiщiв
C. Застосування репелентiв
D. Обробка примiщень iнсектицидами
E. Перевiрка донорської кровi
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122. Онкологiчному хворому призначили
препарат метотрексат, до якого з часом
клiтини-мiшенi пухлини втратили чутливiсть. Експресiя гену якого ферменту при
цьому змiнюється?
A. Дегiдрофолатредуктаза
B. Тимiназа
C. Дезамiназа
D. Фолатоксидаза
E. Фолатдекарбоксилаза
123. У хворого виявлено порушення секреторної функцiї пiднижньощелепної
слинної залози. Який нерв забезпечує її
вегетативну iннервацiю?
A. Chorda tympani
B. N. auriculotemporalis
C. N. mandibularis
D. N. petrosus major
E. N. petrosus minor
124. Пацiєнт скаржиться на зниження зусилля, яке здатне розвинути його жувальнi м’язи. Яким методом дослiдження можна перевiрити скаргу пацiєнта?
A. Гнатодинамометрiя
B. Динамометрiя
C. Електромiографiя
D. Сфiгмографiя
E. Мастiкацiографiя
125. У дитини 6-ти рокiв почалася змiна
молочних зубiв на постiйнi. Якi з них прорiзуються першими?
A. Нижнi першi моляри
B. Нижнi першi премоляри
C. Верхнi першi премоляри
D. Верхнi медiальнi рiзцi
E. Нижнi iкла
126. При оглядi ротової порожнини на
слизовiй оболонцi виявлено невеликих
розмiрiв вузол iз сосочковою поверхнею.
При гiстологiчному дослiдженнi - спiвдружнi сосочковi розростання багатошарового плоского епiтелiю без клiтинного
атипiзму та пiдлеглої строми, яка представлена тонкостiнними судинами та пухкою сполучною тканиною. Що розвинулось у пацiєнта?
A. Папiлома
B. Фiброма
C. Фiбролiпома
D. Гiперплазiя епiтелiю
E. Базальноклiтинний рак
127. У дитини численнi ураження слизової оболонки рота у виглядi болючих
невеликих гiперемованих ранок з бiлим
нальотом у центрi, збiльшенi та болючi
пiдщелепнi лiмфовузли. Мiкроскопiчно:
в дiлянцi ураження поверхневий дефект,
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вкритий фiбрином, пiдслизовий шар набряклий, гiперемований iз запальною iнфiльтрацiєю. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Афтозний стоматит
B. Гiпертрофiчний гiнгiвiт
C. Герпетичний стоматит
D. Катаральний гiнгiвiт
E. 128. У хворого на слизовiй оболонцi порожнини рота з’явився неправильної форми щiльний осередок сiро-бiлого кольору,
який виступає над слизовою оболонкою.
Хворий пов’язує його появу з травматизацiєю слизової оболонки зубним протезом. Мiкроскопiчно: гiперплазiя, гiперкератоз, паракератоз, акантоз багатошарового епiтелiю слизової оболонки, в пiдлеглiй сполучнiй тканинi лiмфоплазмоцитарнi iнфiльтрати. Яка патологiя у хворого?
A. Лейкоплакiя
B. Кандидоз
C. Iхтiоз
D. Сифiлiтична папула
E. Червоний вовчак
129. У жiнки 44-х рокiв пiсля встановлення штучних коронок на верхнi рiзцi
згодом виникло бурувате розростання у
виглядi вузла дiаметром 15 мм. Гiстологiчно: пiд багатошаровим плоским епiтелiєм ясен наявне утворення iз сполучної тканини з численними судинами синусоїдного типу, одноядерними клiтинами
овальної форми, що утворюють остеоїдну речовину, та багатоядерними гiгантськими клiтинами, що руйнують альвеолярний гребiнь верхньої щелепи. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гiгантоклiтинний епулiс
B. Фiброматозний епулiс
C. Ангiоматозний епулiс
D. Фiброматоз ясен
E. Еозинофiльна гранульома
130. З порожнини матки видалений вузол
округлої форми дiаметром 6 см, бiлясторожевого кольору. При мiкроскопiчному
дослiдженнi знайдено, що вiн складається
з хаотично розташованих гладких м’язових волокон з великою кiлькiстю строми,
в якiй проходять судини i нерви. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Фiбромiома
B. Пухлина Абрикосова
C. Десмоїд
D. Гiбернома
E. Рабдомiома
131. При хворобi Вiльсона-Коновалова
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порушується транспорт мiдi, що призводить до накопичення цього металу в клiтинах мозку та печiнки. З порушенням
синтезу якого бiлку це пов’язано?

A. Абсолютної рефрактерностi
B. Вiдносної рефрактерностi
C. Пiдвищеної збудливостi
D. Субноральної збудливостi
E. -

A. Церулоплазмiн
B. Металотiонеїн
C. Транскобаламiн
D. Гаптоглобiн
E. Сидерофiлiн

137. У хворого дiагностовано гостре отруєння морфiну гiдрохлоридом. Призначте
препарат з групи окисникiв для промивання шлунка:

132. Обстеження пацiєнта в клiнiцi нервових хвороб встановило вiдсутнiсть звуження зiницi пiд час дiї свiтла. З ураженням яких структур головного мозку це
пов’язано?

A. Калiю перманганат
B. Хлорамiн
C. Сульфокамфокаїн
D. Церигель
E. Хлоргексидину бiглюконат

A. Вегетативнi ядра III пари черепних
нервiв
B. Червонi ядра середнього мозку
C. Ретикулярнi ядра середнього мозку
D. Ядра гiпоталамусу
E. Ретикулярнi ядра довгастого мозку

138. Пiсля прибуття до Заполяр’я дослiдники з Австралiї протягом 6-ти мiсяцiв
висловлювали скарги на неврози, втрату
апетиту, загострення хронiчних захворювань. Який процес порушився в екстремальних умовах?

133. Хворий iз пухлиною гiпофiза скаржиться на збiльшення добового дiурезу
(полiурiю). Рiвень глюкози в плазмi кровi
- 4,8 ммоль/л. З порушенням секрецiї якого гормону це може бути пов’язано?

A. Адаптацiя
B. Толерантнiсть
C. Тахiфiлаксiя
D. Стрес
E. Репарацiя

A. Вазопресин
B. Альдостерон
C. Натрiйуретичний гормон
D. Iнсулiн
E. Ангiотензин I

139. За допомогою мiкроелектродної технiки в нейрона зареєстрований потенцiал, який пiдкоряється закону "все або
нiчого"i має здатнiсть розповсюджуватися бездекрементно. Який це потенцiал?

134. Пiд час визначення групи кровi за
системою АВ0 за допомогою цолiклонiв
(моноклональних антитiл) аглютинацiя
еритроцитiв не вiдбулась з жодним iз цолiклонiв. Яка група кровi у цiєї людини?

A. Потенцiал дiї
B. Збуджувальний постсинаптичний потенцiал
C. Потенцiал спокою
D. Гальмiвний постсинаптичний потенцiал
E. Рецепторний потенцiал

A. 0(I)
B. А(II)
C. В(III)
D. АВ(IV)
E. 135. У новонародженого хлопчика виявили гiдроцефалiю. Лiкарi вважають, що це
пов’язане з впливом тератогенних факторiв. На якi зародковi листки подiяв тератоген?
A. Ектодерма
B. Усi листки
C. Ендодерма i мезодерма
D. Ендодерма
E. Мезодерма
136. Пiд час систоли шлуночкiв серцевий
м’яз не вiдповiдає на додаткове подразнення тому, що знаходиться у фазi:

140. У жiнки А(II), Rh-негативною
кров’ю народилась дитина з В(III), Rhпозитивною кров’ю. У дитини дiагностована гемолiтична хвороба новонародженого. Яка найбiльш iмовiрна причина розвитку захворювання?
A. Резус-конфлiкт
B. Спадкова хромосомна патологiя
C. АВ0-несумiснiсть
D. Внутрiшньоутробна iнтоксикацiя
E. Внутрiшньоутробна iнфекцiя
141. У жiнки 37-ми рокiв впродовж року
перiодично виникали iнфекцiйнi захворювання бактерiального генезу, їх перебiг був вкрай тривалим, ремiсiї - короткочасними. При обстеженнi виявлено низький рiвень основних класiв iмуноглобулiнiв. Порушення функцiї яких клiтин може
бути прямою причиною цього явища?
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A. Плазматичнi
B. Фагоцити
C. Нейтрофiли
D. Макрофаги
E. Лiмфоцити
142. У хворого дiагностовано цукровий
дiабет, що супроводжується гiперглiкемiєю. Концентрацiя якого бiлка плазми
кровi дозволить ретроспективно (за 48 тижнiв до обстеження) оцiнити рiвень
глiкемiї?
A. Глiкозильований гемоглобiн
B. Альбумiни
C. Фiбриноген
D. С-реактивний бiлок
E. Церулоплазмiн
143. При оглядi хворого на харчову токсикоiнфекцiю черговий лiкар виявив симптоми, характернi для ботулiзму. Хворий
пригадав страви, якi вiн споживав напередоднi. Що з наведеного є найбiльш iмовiрною причиною iнфiкування?
A. М’яснi консерви домашнього приготування
B. Заварне тiстечко приватного виробника
C. Сметана мiсцевого молокозаводу
D. Полуницi з дачної дiлянки
E. Яєчня
144. У гiстологiчному препаратi багатокореневого зуба в дiлянцi бiфуркацiї кореня виявляються клiтини полiгональної
форми з вiдростками. Якi клiтини i якої
тканини зуба мають данi морфологiчнi
ознаки?
A. Цементоцити, цемент
B. Дентинобласти, емаль
C. Енамелобласти, емаль
D. Фiбробласти, пульпа
E. Цементоцити, дентин
145. До пологового вiддiлення надiйшла
жiнка 26-ти рокiв у якої по строку вагiтностi (40 тижнiв) вже мають настати пологи. При оглядi встановлено, що шийка
матки розкрита, але скорочення матки
вiдсутнє. Лiкар дав засiб гормональної
природи для посилення пологової дiяльностi. Назвiть цей засiб:
A. Окситоцин
B. Гiдрокортизон
C. Естрон
D. Тестостерон
E. АКТГ
146. До лiкаря-iмунолога на прийом звернувся хворий зi скаргами на дiарею, втрату ваги за декiлька мiсяцiв, субфебрилiтет, збiльшення лiмфовузлiв. Лiкар запi-
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дозрив у пацiєнта ВIЛ-iнфекцiю. Вмiст
яких iмунокомпетентних клiтин необхiдно дослiдити у даного хворого в першу
чергу?
A. Т-лiмфоцити хелпери
B. Т-лiмфоцити супресори
C. В-лiмфоцити
D. Моноцити
E. Плазматичнi клiтини
147. В експериментi на кролi введення пiрогеналу призвело до пiдвищення температури тiла. Яка з перерахованих речовин
вiдiграє роль вторинного пiрогену, що бере участь у механiзмi виникнення лихоманкової реакцiї?
A. Iнтерлейкiн-1
B. Пiромен
C. Гiстамiн
D. Брадикiнiн
E. Iмуноглобулiн
148. Фенiлкетонурiя - це захворювання,
яке зумовлено рецесивним геном, що локалiзується в аутосомi. Батьки є гетерозиготами за цим геном. Вони вже мають
двох хворих синiв i одну здорову доньку.
Яка iмовiрнiсть того, що четверта дитина,
яку вони очiкують народиться теж хворою?
A. 25%
B. 0%
C. 50%
D. 75%
E. 100%
149. Визначення Х-хроматину в соматичних клiтинах використовується для
експрес-дiагностики спадкових захворювань, пов’язаних iз змiною кiлькостi статевих хромосом. Яким буде карiотип чоловiка, переважна бiльшiсть клiтин якого
мiстять одну грудочку Х-хроматину?
A. 47, ХХY
B. 45, Х0
C. 46, ХY
D. 48, ХХХY
E. 49, ХХХХY
150. У пацiєнта 32-х рокiв має мiсце гiповiтамiноз B2 . Причиною виникнення специфiчних 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
151. Жiнцi, що страждає на IХС, лiкар
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призначив амiодарон, який має антиангiнальну дiю. Вкажiть яку ще дiю має цей
засiб?
A. Антиаритмiчна
B. Анальгезуюча
C. Мiсцевоанестезуюча
D. Протизапальна
E. Протишокова
152. Щоб запобiгти великої кровотечi пiд
час операцiї у дiлянцi дна ротової порожнини необхiдно перев’язати артерiю,
яка пролягає у трикутнику Пирогова. Назвiть цю артерiю:
A. Язикова артерiя
B. Верхня щитоподiбна артерiя
C. Лицева артерiя
D. Висхiдна глоткова артерiя
E. Верхньощелепна артерiя
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A. Дванадцятипала кишка
B. Порожня кишка
C. Клубова кишка
D. Ободова кишка
E. Слiпа кишка
157. Пiсля обстеження хворого лiкар рекомендував йому вилучити з рацiону наваристi м’яснi та овочевi бульйони, прянощi, копченi продукти, оскiльки у хворого було виявлено:
A. Збiльшення секрецiї хлористоводневої
кислоти залозами шлунка
B. Зменшення секрецiї хлористоводневої
кислоти залозами шлунка
C. Зменшення моторики шлунковокишкового тракту
D. Зменшення слиновидiлення
E. Дискiнезiя жовчних шляхiв

153. При гiстологiчному дослiдженнi мiкропрепарату шкiри людини виявляється тiльки щiльна неоформлена сполучна тканина. Який шар даного органу був
представлений для вивчення?

158. Хворий 60-ти рокiв для усунення нападу стенокардiї прийняв препарат. Через
декiлька хвилин бiль за грудниною минув,
проте з’явились запаморочення, головний бiль, шум у вухах, гiперемiя обличчя.
Який препарат застосував хворий?

A. Сiтчастий шар дерми
B. Сосочковий шар дерми
C. Пiдшкiрна жирова клiтковина
D. Епiдермiс
E. Базальний шар епiдермiсу

A. Нiтроглiцерин
B. Валiдол
C. Нiфедипiн
D. Верапамiл
E. Амiодарон

154. Хворому було поставлено попереднiй дiагноз: парагонiмоз. Ця хвороба
спричиняється легеневим сисуном. Збудник потрапив до органiзму хворого пiд
час:

159. У молодого подружжя народилася
дитина з енцефалопатiєю. Лiкар установив, що хвороба пов’язана з порушенням
мiтохондрiальної ДНК. Як успадковуються мiтохондрiальнi патологiї?

A. Вживання в їжу напiвсирих ракiв i
крабiв
B. Вживання в їжу немитих овочiв
C. Контакту з хворою кiшкою
D. Вживання в їжу напiвсирої чи в’яленої
риби
E. Пиття сирої води з вiдкритих водойм

A. Вiд матерi всiма дiтьми
B. Вiд матерi тiльки синами
C. Вiд батька тiльки дочками
D. Вiд батька тiльки синами
E. Вiд обох батькiв усiма дiтьми

155. До лiкаря звернувся пастух, що пас
отару овець пiд охороною собак. Скаржиться на болi у правому пiдребер’ї, нудоту,
блювання. При рентгеноскопiї виявлене
пухлиноподiбне утворення. Який гельмiнтоз може припустити лiкар?
A. Eхiнококоз
B. Аскаридоз
C. Ентеробiоз
D. Тенiарiнхоз
E. Тенiоз
156. В препаратi кишки виявленi складнi
розгалуженi альвеолярно-тубчастi залози, кiнцевi вiддiли яких залягають в пiдслизовiй основi. Який це орган?

160. При обстеженнi хворої жiнки лiкар
звернув увагу на змiнену форму вушних
раковин, високе пiднебiння, неправильний рiст зубiв. Iнтелект знижений. Репродуктивна функцiя не порушена. Попереднiй дiагноз - синдром "супержiнка". Визначте карiотип при цьому захворюваннi:
A. (47, ХXХ)
B. (47, ХXY)
C. (47, YYY)
D. (47, ХYY)
E. (45, Х0)
161. Внаслiдок аварiї у постраждалого виявлено перелом виличної дуги. Функцiя
якого м’яза буде порушена?
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A. M. Masseter
B. M. Temporalis
C. M. Pterygoideus medialis
D. M. Pterygoideus lateralis
E. M. Risorius
162. Пiд час травми периферичних нервiв
виникає м’язова атрофiя, кiстки стають
порозними i ламкими, на шкiрi i слизових
виникають виразки. Яка функцiя нервової системи уражується у даному випадку?
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A. Середня оболонна
B. Середня скронева
C. Поверхнева скронева
D. Передня глибока скронева
E. Задня глибока скронева
167. Активацiя ряду факторiв системи гемостазу здiйснюється шляхом приєднання до них iонiв кальцiю. Наявнiсть якого
структурного компоненту у їх складi забезпечує його приєднання?

A. Трофiчна
B. Рухова
C. Чутлива
D. Вегетативна
E. Вища нервова дiяльнiсть

A. Гама-карбоксиглутамiнова кислота
B. Гама-амiномасляна кислота
C. Гама-оксимасляна кислота
D. Гiдроксипролiн
E. Моноамiнодикарбоновi кислоти

163. Екзотоксин дифтерiйної палички
обробили 0,3-0,4% формалiном i витримали 30 днiв у термостатi при температурi 40o C . Який препарат був отриманий у
результатi проведених манiпуляцiй?

168. При препаруваннi зуба його температура пiдвищується внаслiдок тертя зубного бора, що може викликати больове
вiдчуття. Який порiг теплової чутливостi
зубiв?

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

A. 51 − 60o C
B. 41 − 50o C
C. 10 − 20o C
D. 21 − 30o C
E. 31 − 40o C

164. Хворий на хронiчну серцеву недостатнiсть тривалий час приймав препарат з
групи серцевих глiкозидiв. У хворого з’явились нудота, слабкiсть, екстрасистолiя.
Яке явище обумовило цi симптоми?

169. У хворого при швидко прогресуючому перикардитi виникла гостра тампонада серця. Який механiзм найбiльш iмовiрно забезпечує компенсацiю при цiй патологiї?

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

A. Тахiкардiя
B. Гетерометричний
C. Гомеометричний
D. Iнотропна дiя катехоламiнiв
E. Звуження судин

165. При профiлактичному оглядi у
чоловiка 55-ти рокiв було дiагностовано цукровий дiабет 2 типу. Лiкарендокринолог виявив збiльшення маси тiла i розмiрiв печiнки. Чоловiк не курить
та помiрно вживає алкоголь, але любить
"добре попоїсти". При гiстологiчному дослiдженнi дiагностичної пункцiйної бiопсiї печiнки виявлено: гепатоцити збiльшенi переважно на периферiї часточок, їх
цитоплазма з прозорими вакуолями, що
дають позитивну реакцiю з суданом III.
Яка патологiя виявлена в печiнцi?

170. У травматологiчне вiддiлення поступив пацiєнт з рiзаною раною трапецiєподiбного м’яза. Яка з фасцiй шиї формує
пiхву для даного м’яза?

A. Жировий гепатоз
B. Гострий вiрусний гепатит
C. Хронiчний вiрусний гепатит
D. Алкогольний гепатит
E. Портальний цироз печiнки

171. Чоловiк 64-х рокiв помер при явищах
гострої серцево-судинної недостатностi.
На розтинi: на розрiзi передньої стiнки лiвого шлуночка у мiокардi виявлене мляве
вогнище 1,5-2 см жовтуватого кольору,
оточене червонуватим вiнчиком. Вiнцевi
артерiї звивистi, просвiт їх нерiвномiрно
звужений на 75%. Внутрiшня оболонка
судин потовщена, ущiльнена, вкрита бiлуватими бляшками, рiжеться з хрускотом.

166. В результатi вогнепального поранення пошкоджена лускова частина скроневої кiстки i артерiя, що знаходиться на її
внутрiшнiй поверхнi. Що це за артерiя?

A. Поверхнева пластинка шийної фасцiї
B. М’язова частина передтрахейної пластинки шийної фасцiї
C. Вiсцеральна частина передтрахейної
пластинки шийної фасцiї
D. Передхребтова пластинка шийної фасцiї
E. Сонна пiхва шийної фасцiї
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172. В стоматологiчнiй клiнiцi у хворої 36ти рокiв було проведено видалення зуба.
Через два тижнi на цьому мiсцi вiдбулася регенерацiя багатошарового плоского епiтелiю. Якi органели брали активну
участь у вiдновленнi слизової оболонки?

177. У хворого, що тривало страждає на
ревматизм, при патологоанатомiчному
дослiдженнi виявлене потовщення i вкорочення стулок мiтрального клапану з
рясними тромботичними накладеннями
на них. Пiд час гiстологiчного дослiдження стулок на фонi склерозу виявленi вогнища дезорганiзацiї сполучної тканини
у виглядi мукоїдного i фiбриноїдного набухання, а також вогнища деендотелiзацiї. Дефекти ендотелiю прикритi тромботичними накладеннями 1-2 мм. Який вид
клапанного ендокардиту мав мiсце у даному випадку?

A. Рибосоми
B. Центросоми
C. Постлiзосоми
D. Гладкий ЕПР
E. Мiтохондрiї

A. Поворотно-бородавчастий ендокардит
B. Гострий бородавчастий ендокардит
C. Фiбропластичний ендокардит
D. Дифузний вальвулiт
E. Полiпозно-виразковий ендокардит

173. До стоматолога звернувся хворий з
ознаками пародонтозу. Який протипротозойний засiб слiд обрати для лiкування?

178. У померлої 6-рiчної дитини на розтинi виявлений рiзкий набряк м’яких тканин шиї i збiльшенi мигдалики. На слизовiй оболонцi зiву виявленi ряснi щiльнi
бiлувато-жовтi плiвки, при зняттi яких залишаються глибокi виразковi дефекти.
При гiстологiчному дослiдженi слизової
зiву виявлений некроз верхнiх шарiв епiтелiю, просякнення слизової фiбринозним ексудатом i помiрна лейкоцитарна
iнфiльтрацiя. Яке iнфекцiйне захворювання зумовило смерть дитини?

Про яке захворювання можна думати?
A. Гострий iнфаркт мiокарда
B. Рецидивуючий iнфаркт мiокарда
C. Пiсляiнфарктний кардiосклероз
D. Дрiбновогнищевий кардiосклероз
E. Повторний iнфаркт мiокарда

A. Метронiдазол
B. Левамiзол
C. Грiзеофульвiн
D. Мiкосептин
E. Фуразолiдон
174. У хворого 36-ти рокiв пiсля перенесеної черепно-мозкової травми зберiгається порушення акту ковтання. Який вiддiл мозку постраждав?
A. Довгастий мозок
B. Середнiй мозок
C. Промiжний мозок
D. Ретикулярна формацiя
E. Таламус
175. У хворого 43-х рокiв розвиток гострого панкреатиту супроводжується порушенням прохiдностi загальної жовчної
протоки. До якого стану це може призвести?
A. Механiчна жовтяниця
B. Гемолiтична жовтяниця
C. Паренхiматозна жовтяниця
D. Печiнкова кома
E. Портальна гiпертензiя
176. Запальний процес в тканинах супроводжується їх гiперемiєю i набряком. Якi
лейкоцити, що знаходяться в сполучнiй
тканинi, за цих умов забезпечують розширення кровоносних судин i пiдвищення
їхньої проникностi?
A. Базофiли
B. Нейтрофiли
C. Еозинофiли
D. Т-лiмфоцити
E. В-лiмфоцити

A. Дифтерiя
B. Парагрипп
C. Скарлатина
D. Кашлюк
E. Кiр
179. У хворого, що перенiс 5 рокiв тому
первинний туберкульоз, при рентгенографiї у 2 сегментi правої легенi виявлене
вогнищеве затемнення дiаметром 4 см з
чiткими межами. Проведено оперативне
видалення вогнища. Гiстологiчне дослiдження виявило: вогнище сирнистого некрозу, оточене щiльною сполучнотканинною капсулою. Яка форма вторинного
туберкульозу розвинулася у хворого?
A. Туберкулома
B. Гострий кавернозний туберкульоз
C. Фiброзно-кавернозний туберкульоз
D. Казеозна пневмонiя
E. Циротичний туберкульоз
180. При оглядi ротової порожнини стоматолог помiтив появу у дитини перших
постiйних iкол. Скiльки рокiв дитини?
A. 13
B. 10
C. 9
D. 7
E. 6
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181. Провiдну роль в процесi кальцифiкацiї тканин зуба вiдiграє бiлок остеокальцин, який має високу здатнiсть зв’язувати
iони кальцiю, завдяки наявностi в полiпептидному ланцюзi залишкiв модифiкованої амiнокислоти:
A. Гама-карбоксиглутамiнова
B. Аланiн
C. Гама-амiномасляна
D. Карбоксиаспарагiнова
E. Дельта-амiнопропiонова
182. До стоматолога звернувся хворий 47ми рокiв iз скаргами на те, що йому важко
вiдкривати рот (тризм). В анамнезi колота рана нижньої кiнцiвки. При якiй iнфекцiї можливi такi симптоми?
A. Правець
B. Бруцельоз
C. Кашлюк
D. Ранова анаеробна iнфекцiя
E. Туляремiя
183. На розтинi тiла чоловiка 56-ти рокiв,
що страждав на вторинний туберкульоз,
в областi I-II сегментiв правої легенi виявленi великi дiлянки склерозу; навколо
них тканина блiда, м’яка, випинається,
при розрiзi хрустить, не спадається. Визначте змiни навколо вогнища склерозу:
A. Вогнищева емфiзема
B. Бронхоектази
C. Пневмоторакс
D. Ателектаз
E. Абсцес
184. У пацiєнта стоматологiчної клiнiки
при мiкроскопiї зубного нальоту виявили
одноклiтиннi органiзми. Їх цитоплазма чiтко роздiлена на два шари, ядро ледь помiтне, псевдонiжки широкi. Найiмовiрнiше, у цiєї людини знайдена:
A. Амеба ротова
B. Лямблiя
C. Ротова трихомонада
D. Дизентерiйна амеба
E. Амеба кишкова
185. У хворого переливання кровi ускладнилося розвитком гемотрансфузiйного
шоку. Назвiть тип алергiчної реакцiї, що
лежить в основi даної патологiї:
A. Цитотоксичний
B. Анафiлактичний
C. Iмунокомплексний
D. Гiперчутливiсть сповiльненого типу
E. Рецептор-опосередкований
186. У хворого порушений процес акомодацiї. Який м’яз пошкоджений?
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A. Musculus ciliaris
B. Musculus sphincter pupillae
C. Musculus dilatator pupillae
D. Musculus rectus superior
E. Musculus rectus inferior
187. На гiстологiчному препаратi представлено орган, стiнка якого складається зi слизової, пiдслизової, фiбрознохрящової i адвентицiйної оболонок. Епiтелiй багаторядний вiйчастий, м’язова пластинка слизової оболонки вiдсутня, у пiдслизовiй оболонцi розташованi
бiлково-слизовi залози, гiалiновий хрящ
утворює незамкнутi кiльця. Який орган
має данi морфологiчнi ознаки?
A. Трахея
B. Малий бронх
C. Середнiй бронх
D. Термiнальна бронхiола
E. Гортань
188. При тривалому введеннi в органiзм
онкологiчних хворих метотрексату з часом спостерiгається втрата чутливостi до
нього клiтин-мiшеней пухлини. Амплiфiкацiя гену якого ферменту при цьому спостерiгається?
A. Дегiдрофолатредуктаза
B. Тимiназа
C. Дезамiназа
D. Тiоредоксинредуктаза
E. 189. З метою серологiчної дiагностики
черевного тифу проводять постановку
реакцiї, при якiй до рiзних розведень сироватки хворого додають дiагностикуми трьох видiв мiкроорганiзмiв i результат цiєї реакцiї оцiнюють за утворенням
аглютинату. Назвiть цю реакцiю за автором:
A. Вiдаля
B. Васермана
C. Оухтерлонi
D. Райта
E. Закса-Вiтебського
190. У дослiдi подразнюють гiлочку симпатичного нерва, що iннервує серце. Якi
змiни в роботi серця будуть реєструватися?
A. Збiльшення частоти та сили серцевих
скорочень
B. Зменшення сили серцевих скорочень
C. Збiльшення частоти серцевих скорочень
D. Збiльшення сили серцевих скорочень
E. Збiльшення артерiального тиску
191. У хворого хронiчна нежить. Набряк
слизової оболонки носової порожнини
призводить до порушення функцiї реце-
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пторiв нюхового нерва, якi розташованi в
нюховiй дiлянцi носової порожнини. Через яке утворення волокна цього нерва
потрапляють в передню черепну ямку?
A. Lamina cribrosa os ethmoidale
B. Foramen ethmoidale anterior
C. Foramen ethmoidale posterior
D. Foramen sphenopalatinum
E. Foramen incisivum
192. Прокарiотичнi та еукарiотичнi клiтини характеризуються здатнiстю до подiлу. Подiл прокарiотичних клiтин вiдрiзняється вiд подiлу еукарiотичних, але
iснує молекулярний процес, який лежить
в основi цих подiлiв. Який це процес?
A. Реплiкацiя ДНК
B. Транскрипцiя
C. Репарацiя
D. Трансляцiя
E. Амплiфiкацiя генiв
193. При перфузiї iзольованого серця
ссавця розчином з високим вмiстом iонiв
виникла зупинка серця в дiастолi. Розчин
мiстив надлишок таких iонiв:
A. Калiю
B. Натрiю
C. Хлору
D. Магнiю
E. Кальцiю
194. У хворого з гiпопаротиреозом спостерiгається множинне ураження зубiв
карiєсом. Недостатнiсть якого гормону
спричинює дану патологiю?
A. Кальцитонiн
B. Тироксин
C. Трийодтиронiн
D. ТТГ
E. Соматотропний гормон
195. Дiвчина 16-ти рокiв при швидкому
переходi з горизонтального положення у
вертикальне знепритомнiла через:
A. Зниження венозного повернення кровi
до серця
B. Збiльшення венозного повернення
кровi до серця
C. Зменшення частоти серцевих скорочень
D. Збiльшення артерiального тиску
E. 196. У хворого iнфаркт мiокарду. Активнiсть якого ферменту буде значно пiдвищена в сироватцi кровi хворого в першi
години захворювання?
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A. Креатинфосфокiназа МВ
B. ЛДГ4
C. AСT
D. ЛДГ5
E. АЛТ
197. У 54-рiчного хворого перебiг вiрусного гепатиту ускладнився розвитком
печiнкової коми внаслiдок масивного некрозу епiтелiоцитiв печiнки. Для якого
виду печiнкової коми це характерно?
A. Паренхiматозна
B. Шунтова
C. Змiшана
D. Портокавальна
E. Кетоацидотична
198. На штучному вигодовуваннi знаходиться дитина 9-ти мiсяцiв. Для вигодовування використовували сумiшi, якi незбалансованi за вмiстом вiтамiну B6 . У дитини спостерiгаються судоми, причиною
яких може бути порушення утворення:
A. ГАМК
B. Серотонiну
C. Гiстамiну
D. Дофамiну
E. β -аланiну
199. Для знеболювання використовують
новокаїн, пiд дiєю якого нервове волокно
втрачає здатнiсть проводити збудження.
Який мембранно-iонний механiзм дiї цього препарату?
A. Блокування натрiєвих iоноселективних
каналiв
B. Блокування калiєвих iоноселективних
каналiв
C. Блокування кальцiєвих iоноселективних каналiв
D. Блокування калiй-натрiєвого насоса
E. Блокування натрiй-протонного насоса
200. Дитинi 7 рокiв. Скарги на кашель,
сльозотечу, нежить, висипку на шкiрi, свiтлобоязнь, температуру до 38o C впродовж трьох днiв. Об’єктивно: кон’юнктивiт; на шкiрi обличчя, шиї, тулуба яскравий плямисто-папульозний висип, зiв гiперемований, iз носа серозно-гнiйнi видiлення, в легенях сухi хрипи. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Кiр
B. Скарлатина
C. Краснуха
D. Аденовiрусна iнфекцiя
E. Вiтряна вiспа
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