1. При змащуваннi скипидаром язик у кроля червоніє, його кровонаповнення
збільшується. Артеріальна гiперемiя якого типу виникає в цьому випадку?
A. Нейротонiчна
B. Нейропаралiтична
C. Метаболiчна
D. Реактивна
E. Робоча
2. У дитини при споживаннi молока виникають блювання та пронос,
спостерiгається вiдставання у розумовому розвитку, помутнiння кришталика,
а в кровi виявлено глюкозо-1-фосфат, знижена концентрацiя глюкози та
значно збiльшений вмiст редукуючих цукрiв. У сечi знайдена галактоза.
Вказанi симптоми пов’язанi з дефiцитом:
A. Галактозо-1- фосфатуридилтрансферази
B. Гексокiнази
C. Лактази
D. Альдолази
E. Галактокiнази
3. Зростання видiлення iнсулiну пiдшлунковою залозою вiдбувається пiсля
вживання вуглеводної їжi. Активнiсть якого ферменту регулює iнсулiн?
A. Глюкокiназа
B. Альдолаза
C. Лактатдегiдрогеназа
D. Енолаза
E. Пiруваткiназа
4. У хворого 46-ти рокiв на 2-гу добу пiсля гострого запалення колiнного
суглоба було вiдзначено збiльшення суглоба у розмiрах, набряклiсть шкiри.
На якiй стадiї розвитку запалення спостерiгаються данi ознаки?
A. Ексудацiя
B. Альтерацiя
C. Пролiферацiя
D. Регенерацiя
E. Склероp
5. У хворого 54-х рокiв, який скаржиться на бiль, блiдiсть та вiдчуття
похолодання нижнiх кiнцiвок, лiкар дiагностував облiтеруючий ендартерiїт.
Яке порушення периферичного кровообiгу є головною причиною зазначених
симптомiв?
A. Обтурацiйна iшемiя
B. Нейропаралiтична артерiальна гiперемiя
C. Нейротонiчна артерiальна гiперемiя
D. Венозна гiперемiя
E. Венозний стаз

6. До лiкарнi швидкої допомоги доставлений хворий з серцевою
недостатнiстю за лiвошлуночковим типом i ознаками набряку легень, що
розвивається. Який первинний патогенетичний механiзм набряку, що
розвинувся?
A. Гiдродинамiчний
B. Лiмфогенний
C. Мембраногенний
D. Токсичний
E. Колоїдно-осмотичний
7. В експериментi тваринi був введений флоридзин, пiсля чого у сечi
виявлена глюкоза. При цьому вмiст глюкози у кровi в межах норми. Який
найбiльш iмовiрний механiзм розвитку глюкозурiї у даному випадку?
A. Блокада переносника глюкози у ниркових канальцях
B. Пошкодження клiтин пiдшлункової залози
C. Пiдвищення активностi iнсулiнази
D. Посилення фiльтрацiї глюкози у клубочках нирок
E. Утворення антитiл до iнсулiну
8. У медицинi використовують ультрафiолетове опромiнення у виглядi рiзних
фiзiопроцедур. Який з перерахованих механiзмiв лежить в основi лiкувальної
дiї ультрафiолетових променiв на органiзм?
A. Активацiя синтезу вiтамiну D
B. Активацiя дiї лiкiв
C. Зниження синтезу меланiну у шкiрi
D. Посилення подiлу клiтин
E. Активацiя перекисного окислення лiпiдiв
9. У дитини 5-ти рокiв при вживаннi молока часто вiдзначається здуття
живота, спастичний бiль та пронос. Цi симптоми виникають через 1-4 години
пiсля вживання всього однiєї дози молока. Вказана симптоматика зумовлена
дефiцитом ферментiв, що розщеплюють:
A. Лактозу
B. Глюкозу
C. Мальтозу
D. Сахарозу
E. Фруктозу
10. Аналiз шлункового соку має iстотне дiагностичне значення при
захворюваннях шлунка. Яку сполуку використовують як стимулятор секрецiї
шлункового соку при клiнiчних дослiдженнях?
A. Гiстамiн
B. Диоксифенiлаланiн
C. Тирамiн

D. Дофамiн
E. ГАМК
11. Гiперлiпемiя спостерiгається через 2- 3 години пiсля вживання жирної їжi.
Через 9 годин вмiст лiпiдiв повертається до норми. Як охарактеризувати
даний стан?
A. Алiментарна гiперлiпемiя
B. Транспортна гiперлiпемiя
C. Гiперпластичне ожирiння
D. Ретенцiйна гiперлiпемiя
E. Гiпертрофiчне ожирiння
12. У хворого пiсля отруєння грибами з’явилось жовте забарвлення шкiри та
склер, темний колiр сечi. Дiагностовано гемолiтичну жовтяницю. Який
пiгмент спричинює забарвлення сечi у хворого?
A. Стеркобiлiн
B. Прямий бiлiрубiн
C. Бiлiвердин
D. Непрямий бiлiрубiн
E. Вердоглобiн
13. У хворого на бронхiальну астму розвинувся напад: дихання утруднене,
частота дихання - 24-26/хв., вдихи змiнюються подовженими видихами за
участю експiраторних м’язiв. Яка форма порушення дихання у хворого?
A. Експiраторна задишка
B. Чейна-Стокса
C. Бiота
D. Iнспiраторна задишка
E. Апнейстичне дихання
14. У наркоманiв пiсля закiнчення дiї наркотику виникають тяжкi психiчнi,
неврологiчнi i соматичнi порушення. Як називається цей симптомокомплекс?
A. Абстинентний синдром
B. Тахiфiлаксiя
C. Сенсибiлiзацiя
D. Кумуляцiя
E. Толерантнiсть
15. Хлопчик 15-ти рокiв страждає на iнсулiнозалежний цукровий дiабет, який
виник внаслiдок панкреатичної недостатностi iнсулiну. Чим зумовлено
виникнення даної патологiї?
A. Зниженням продукцiї iнсулiну
B. Пiдвищенням зв’язку iнсулiну з бiлками
C. Прискоренням руйнування iнсулiну
D. Зниженням чутливостi рецепторiв iнсулiнозалежних клiтин

E. Пiдвищенням вмiсту контрiнсулярних гормонiв
16. У хворої при обстеженнi виявлено збiльшення щитоподiбної залози,
витрiшкуватiсть, пiдвищення основного обмiну i теплопродукцiї, тахiкардiя,
плаксивiсть, знервованiсть. Для якого захворювання характерна така картина?
A. Тиреотоксикоз
B. Цукровий дiабет
C. Гiпотиреоз
D. Хвороба Аддiсона
E. Хвороба Iценко-Кушiнга
17. Злоякiснi пухлини мають цiлий ряд морфологiчних функцiональних
вiдмiнностей вiд доброякiсних. Що з нижчеперерахованого характерно тiльки
для злоякiсних пухлин?
A. Низький ступiнь диференцiювання клiтин
B. Експансивний рiст
C. Мають лише мiсцевий вплив
D. Не метастазують
E. Не рецидивують
18. Альпiнiст-початкiвець швидко пiднявся на висоту 5000 м, пiсля чого у
нього розвинулися гiпервентиляцiя легень, яка потiм змiнилася
гiповентиляцiєю i зупинкою дихання. Який вид гiпоксiї розвинувся у
альпiнiста?
A. Гiпоксична
B. Дихальна
C. Циркуляторна
D. Тканинна
E. Кров’яна
19. У кардiологiчному вiддiленнi знаходиться хворий 64-х рокiв з дiагнозом:
атеросклероз, IХС, стенокардiя спокою. При лабораторному дослiдженнi у
плазмi кровi виявлений високий рiвень лiпопротеїдiв. Збiльшення яких
лiпопротеїдiв у плазмi кровi вiдiграє провiдну роль у патогенезi
атеросклерозу?
A. Лiпопротеїди низької щiльностi
B. Хiломiкрони
C. Альфа-лiпопротеїди
D. Лiпопротеїди високої щiльностi
E. Комплекси жирних кислот з альбумiнами
20. У хворого вiдсутнi активнi рухи в нижнiх кiнцiвках. Тонус м’язiв високий.
Колiннi i ахiлловi рефлекси пiдвищенi. Наявнi патологiчнi рефлекси
Бабiнського. Втраченi всi види чутливостi донизу вiд пахвинних складок.

Вiдзначається затримка сечi i випорожнення. Яке порушення рухових
функцiй є у хворого?
A. Центральний паралiч
B. Центральний парез
C. Периферiйний паралiч
D. Периферiйний парез
E. –
21. У хворого з гломерулонефритом вiдмiчається пiдвищення артерiального
тиску до 200/110 мм рт.ст. Активацiя якого механiзму є провiдною ланкою в
розвитку артерiальної гiпертензiї в даному випадку?
A. Ренiн-ангiотензин-альдостеронова
B. Калiкреїн-кiнiнова
C. Симпато-адреналова
D. Парасимпатична нервова система
E. Симпатична нервова система
22. У дитини, що хворiє на бронхiальну астму, виник астматичний приступ,
який призвiв до розвитку гострої дихальної недостатностi. Це ускладнення
зумовлене порушенням:
A. Альвеолярної вентиляцiї
B. Перфузiї легень
C. Дифузiї газiв
D. Дисоцiацiї оксигемоглобiну
E. Дiяльностi серця
23. Хворий 52-х рокiв скаржиться на вiдрижку кислим, печiю, нудоту, болi в
надчеревнiй дiлянцi та закрепи. Яке порушення шлункової секрецiї, iмовiрно,
є у хворого?
A. Гiперсекрецiя та гiперхлоргiдрiя
B. Гiпосекрецiя
C. Ахлоргiдрiя
D. Ахiлiя
E. Гiпохлоргiдрiя
24. Пiсля частих процедур в солярiї у жiнки вiдбулися змiни зовнiшнього
вигляду родимки, розташованої у дiлянцi правого плеча: вона стала
неоднорiдною за забарвленням, контур з нерiвними краями, вiдзначається
прогресивне збiльшення її розмiрiв. Про який етап канцерогенезу йдеться?
A. Прогресiя
B. Трансформацiя
C. Промоцiя
D. Метастазування
E. Кахексiя

25. У хворого пiсля iн’єкцiї пенiцилiну розвинулася алергiчна реакцiя. Що
характерно для бiохiмiчної (патогенетичної) стадiї алергiчної реакцiї?
A. Вивiльнення i активацiя медiаторiв алергiї
B. Сенсибiлiзацiя Т-лiмфоцитiв
C. Утворення антитiл
D. Видiлення кетонових тiл
E. Утворення атипових клiтин
26. До лiкаря звернувся чоловiк 60-ти рокiв зi скаргами на гострий бiль в
великих пальцях нiг. Вiн часто вживає пиво. Виникла пiдозра на подагру.
Вмiст якої iз перелiчених речовин необхiдно визначити у кровi для
пiдтвердження дiагнозу?
A. Сечова кислота
B. Сечовина
C. Лактат
D. Бiлiрубiн
E. Кетоновi тiла
27. У хворої пiсля механiчного пошкодження пальця руки спостерiгається
почервонiння, набряк, бiль, пiдвищення температури. Похiднi якої кислоти є
провiдними медiаторами у патогенезi даного запалення?
A. Арахiдонова
B. Молочна
C. Оксимасляна
D. Аскорбiнова
E. Сечова
28. Пацiєнтка знаходиться на стацiонарному лiкуваннi з приводу частих
маткових кровотеч. Дiагностовано хронiчну постгеморагiчну анемiю. Якi
клiтини є типовими у мазку кровi при даному захворюваннi?
A. Гiпохромнi еритроцити
B. Мегалоцити
C. Ретикулоцити
D. Дрепаноцити
E. Полiхроматофiльнi еритроцити
29. Перетравлювання лiпiдiв потребує наявностi лiпаз, емульгаторiв та
слабколужного рН. У якому вiддiлi ШКТ фо муються данi умови?
A. Дванадцятипала кишка
B. Ротова порожнина
C. Шлунок
D. Стравохiд
E. Товстий кишечник

30. У хворого на цукровий дiабет пiсля введення iнсулiну розвинулась кома.
Вмiст цукру кровi - 2,35 ммоль/л. Який вид коми має мiсце?
A. Гiпоглiкемiчна
B. Лактатацидемiчна
C. Гiперосмолярна
D. Кетоацидотична
E. Гiперглiкемiчна
31. З плевральної порожнини хворого отримано ексудат наступного складу:
бiлок - 34 г/л, клiтини 3600 в мкл, переважають нейтрофiли, рН- 6,8. Який
вид ексудату у хворого?
A. Гнiйний
B. Фiбринозний
C. Геморагiчний
D. Серозний
E. Змiшаний
32. У хворого внаслiдок значної крововтрати, що становила 40% об’єму
кровi, виникла анурiя. Який провi- дний механiзм її виникнення в даному
випадку?
A. Зниження гiдростатичного тиску в капiлярах клубочків
B. Пiдвищення онкотичного тиску кровi
C. Пiдвищення тиску в капсулi клубочкiв
D. Зменшення кiлькостi функцiонучих клубочкiв
E. Зниження тиску в капсулi клубочкiв
33. Пiсля застосування фенацетину у пацiєнта з’явився гострий бiль у горлi,
пiдвищилася температура тiла. Обстеження показало наявнiсть некротичної
ангiни i агранулоцитозу. Зменшення кiлькостi яких лейкоцитiв характерне для
агранулоцитозу?
A. Нейтрофiли
B. Еозинофiли
C. Базофiли
D. Лiмфоцити
E. Моноцити
34. У хворого 40-ка рокiв у зв’язку з ураженням гiпоталамо-гiпофiзарного
провiдникового шляху виникла полiурiя (10-12 л за добу), полiдипсiя. При
дефiцитi якого гормону виникають такi розлади?
A. Вазопресин
B. Окситоцин
C. Кортикотропiн
D. Соматотропiн
E. Тиротропiн

35. Хворий скаржиться на бiль в епiгастрiї оперiзуючого характеру. При
обстеженнi виявлено пiдвищений вмiст дiастази в сечi, а також
неперетравлений жир у калi. Для якої патологiї найбiльш характернi вказанi
явища?
A. Гострий панкреатит
B. Гастрит
C. Iнфекцiйний гепатит
D. Гострий апендицит
E. Ентероколiт
36. У хворого при обстеженнi у периферичнiй кровi виявлено 5%
мiєлобластiв. Ознакою якого захворювання може бути наявнiсть цих клiтин?
A. Лейкоз
B. Анемiя
C. Лейкоцитоз
D. Лейкопенiя
E. ДВЗ-синдром
37. Пацiєнт попередив, що застосовування знеболюючих препаратiв може
викликати у нього алергiчний шок. Збiльшення кiлькостi в кровi якого
бiогенного амiну може бути причиною такого стану?
A. Гiстамiн
B. ГАМК
C. Кадаверин
D. Дофамiн
E. Путресцин
38. До лiкаря звернувся чоловiк 70-ти рокiв зi скаргами на збiльшення кистей,
стоп, язика, збiльшення рис обличчя. При обстеженнi виявлено значне
пiдвищення концентрацiї соматотропного гормону у кровi. Чим зумовлений
даний стан хворого?
A. Гiперфункцiя аденогiпофiзу
B. Гiпофункцiя щитоподiбної залози
C. Гiпофункцiя аденогiпофiзу
D. Гiперфункцiя кiркової речовини наднирникiв
E. Гiперфункцiя бiлящитоподiбних залоз
39. При Аддiсоновiй (бронзовiй) хворобi призначають глюкокортикоїди. З
посиленням якого процесу пов’язана їх дiя?
A. Глюконеогенез
B. Глiколiз
C. Пентозофосфатний шлях
D. Глiкогенолiз
E. Орнiтиновий цикл

40. Гiперхромна анемiя - хвороба Бiрмера - виникає внаслiдок нестачi
вiтамiну B12. Який бiоелемент входить до складу цього вiтамiну?
A. Кобальт
B. Ферум
C. Магнiй
D. Молiбден
E. Цинк
41. Спадковi захворювання можуть бути пов’язанi з порушенням структури i
кiлькостi хромосом або генiв. Яке з перерахованих захворювань вiдноситься
до моногенних?
A. Гемофiлiя
B. Цукровий дiабет
C. Синдром Шерешевського
D. Синдром Клайнфельтера
E. Хвороба Дауна
42. У хворого 47-ми рокiв з двосторонньою пневмонiєю виявлено порушення
кислотно-основного стану - компенсований газовий ацидоз. Який найбiльш
iмовiрний захисно-пристосувальний механiзм пiдтримує компенсацiю КОС у
хворого?
A. Посилення ацидогенезу в нирках
B. Розвиток гiпервентиляцiї легень
C. Зменшення реабсорбцiї гiдрокарбонату в нирках
D. Блювання
E. Пронос
43. У обстежуваної дитини поганий апетит, нудота. Прийом молока викликає
блювання, а перiодично - пронос. Спостерiгається вiдставання в ростi, втрата
ваги, затримка в розумовому розвитку. Недостатнiсть якого ферменту
викликає вказану патологiю?
A. Галактозо-1-фосфат-уридилтрансфераза
B. Тирозиназа
C. Глюкокiназа
D. Каталаза
E. Ксантиноксидаза
44. При обстеженнi хворого встановлено дiагноз: алкаптонурiя. Дефiцитом
якого ферменту зумовлена ця патологiя?
A. Оксидаза гомогентизинової кислоти
B. Фенiлаланiнгiдроксилаза
C. Тирозиназа
D. Тироксингiдроксилаза
E. Моноамiнооксидаза

45. У кровi хворого виявлено: ер.- 1,5 1012/л, Нb- 60 г/л, колiрний показник 1,4, лейкоцити - 3,0 109/л, тромбоцити - 1,2 1010/л, ретикулоцити - 0,2%. У
мазку кровi тiльця Жоллi, кiльця Кебота, мегалоцити. Який вид анемiї у
хворого?
A. B12-фолiєводефiцитна
B. Залiзодефiцитна
C. Гiпопластична
D. Гемолiтична
E. Залiзорефрактерна
46. У хворого з високою температурою тiла, вираженими болями у горлi пiд
час ковтання, дiагностована ангiна. Якi з вказаних симптомiв вiдносяться до
мiсцевих ознак гострого запалення?
A. Почервонiння
B. Пiдвищення ШОЕ
C. Лихоманка
D. Лейкоцитоз
E. Тахікардія
47. У хворої 59-ти рокiв при флюорографiї виявили в нижнiй частцi правої
легенi затемнення з чiткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак
притаманна для доброякiсної пухлини?
A. Експансивний рiст
B. Метастазування
C. Ракова кахексiя
D. Проростання у навколишнi тканини
E. Iнфiльтративний рiст
48. Хворий 62-х рокiв госпiталiзований у кардiологiчне вiддiлення у важкому
станi з дiагнозом: гострий iнфаркт мiокарда у дiлянцi задньої стiнки лiвого
шлуночка i перегородки, набряк легень. Який первинний механiзм викликає
розвиток набряку легень у пацiєнта?
A. Гостра лiвошлуночкова недостатнiсть
B. Легенева артерiальна гiпертензiя
C. Легенева венозна гiпертензiя
D. Гiпоксемiя
E. Зниження альвеоло-капiлярної дифузiї кисню
49. У хворого 59-ти рокiв, що страждає на цироз печiнки, розвинувся
геморагiчний синдром. Розвиток геморагiчного синдрому у данiй клiнiчнiй
ситуацiї зумовлений зниженням такої функцiї печiнки:
A. Бiлковосинтетична
B. Детоксикацiйна

C. Жовчоутворююча
D. Кон’югацiйна
E. Гемопоетична
50. Хворий 65-ти рокiв перенiс iнфаркт мiокарда. Через мiсяць у нього
розвинулась серцева недостатнiсть. Що зумовило її виникнення?
A. Ушкодження мiокарда
B. Перевантаження серця опором
C. Iнфекцiя
D. Пiдвищений опiр вигнанню кровi в аорту
E. Пiдвищений опiр вигнанню кровi в легеневий стовбур
51. До клiнiки поступив потерпiлий, який зазнав проникаючого кульового
поранення грудної клiтки. Дiагностовано пневмоторакс. Який вид дихальної
недостатностi виникає в такому випадку?
A. Рестриктивна вентиляцiйна
B. Обструктивна вентиляцiйна
C. Дисрегуляторна вентиляцiйна
D. Дифузiйна
E. Перфузiйна
52. Пiд час огляду хворого невропатологом встановлено наявнiсть атаксiї.
Визначте ознаки, якi притаманнi даному порушенню нервової системи:
A. Порушення часової та просторової орiєнтацiї рухiв
B. Надмiрнiсть рухiв
C. Порушення iнiцiацiї та планування рухiв
D. Вiдсутнiсть рухiв однiєї половини тулуба
E. Вiдсутнiсть рухiв верхнiх кiнцiвок
53. У хворого з артерiальною гiпертензiєю при обстеженнi виявлено
розширення меж серця, збiльшення ударного i хвилинного об’єму без змiни
частоти серцевих скорочень. Отриманi змiни параметрiв серцевої дiяльностi
необхiдно розцiнювати як:
A. Компенсаторно-пристосувальнi
B. Патологiчнi
C. Механiзми декомпенсацiї
D. Ознаки пошкодження
E. Функцiональнi порушення
54. Чоловiк 49-ти рокiв страждає на хронiчний гломерулонефрит з
нефротичним синдромом. Який провiдний механiзм розвитку набрякiв при
данiй патологiї?
A. Зниження онкотичного тиску кровi
B. Пiдвищення гiдростатичного тиску в капiлярах
C. Утруднення лiмфовiдтоку

D. Пiдвищення проникностi капiлярiв
E. Пiдвищення онкотичного тиску iнтерстицiальної тканини
55. Дослiдження кровi пацiєнта, у якого спостерiгається деформацiя суглобiв
в результатi запалення, виявило гiперурiкемiю. Яке захворювання
найiмовiрнiше у цього хворого?
A. Подагра
B. Пелагра
C. Атеросклероз
D. Ревматизм
E. Цинга
56. У хлопчика, який захворiв на ГРВI, при вимiрюваннi температури тiла
протягом доби показники коливались в межах 38-39oC. Який вид гарячки за
ступенем пiдйому температури спостерiгається?
A. Помiрна
B. Субфебрильна
C. Висока
D. Гiперпiретична
E. Нормальна
57. Хвора 54-х рокiв з виразковою хворобою шлунка скаржиться на рiзку
слабкiсть та задишку пiд час незначного фiзичного навантаження. У кровi:
ер.- 1,44 1012/л, Hb- 66 г/л, КП- 1,4. Для якої анемiї притаманнi виявленi змiни
складу периферичної кровi?
A. В12-дефiцитна
B. Залiзодефiцитна
C. Гостра постгеморагiчна
D. Набута гемолiтична
E. Хронiчна постгеморагiчна
58. У хворого на фонi неспецифiчного виразкового колiту розвинулася анемiя.
В кровi: гiпохромiя, мiкро-, анiзоцитоз, пойкiлоцитоз. Про який вид анемiї
слiд думати?
A. Залiзодефiцитна
B. В12-фолiєво-дефiцитна
C. Апластична
D. Гемолiтична
E. Сидеробластна
59. У дитини з вираженою гiпотрофiєю виникли набряки на нижнiх
кiнцiвках, асцит. Якою є провiдна ланка патогенезу кахектичного набряку?
A. Зниження онкотичного тиску плазми кровi
B. Пiдвищення гiдростатичного тиску кровi
C. Пiдвищення онкотичного тиску мiжклiтинної рiдини

D. Збiльшення проникностi судинної стiнки
E. Порушення лiмфовiдтоку
60. У хворого спостерiгається брадикардiя, помiрно вираженi гiпотензiя,
зниження основного обмiну, набряки. Яке iз порушень може спричинити
такий синдром?
A. Гiпофункцiя щитоподiбної залози
B. Гiпофункцiя паращитоподiбних залоз
C. Гiперфункцiя щитоподiбної залози
D. Гiперфункцiя паращитоподiбних залоз
E. Гiпофункцiя надниркових залоз
61. Першими лейкоцитами, що з’являються у вогнищi запалення, є:
A. Нейтрофiли
B. Моноцити
C. Еозинофiли
D. Лiмфоцити
E. Базофiли
62. Чоловiк 42-х рокiв, що хворiє на хронiчний калькульозний холецистит,
висловлює скарги на рiзкий бiль у правому пiдребер’ї, свербiж i
жовтяничнiсть шкiрних покривiв, множиннi дрiбноточковi крововиливи,
омилений i знебарвлений кал (стеаторея). Який тип жовтяницi
спостерiгається у хворого?
A. Механiчна
B. Гемолiтична
C. Паренхiматозна
D. Надпечiнкова
E. Печiнкова
63. Чоловiк 40-ка рокiв скаржиться на загальну слабкiсть, головний бiль, пiдвищення температури тiла, кашель з видiленням харкотиння, задишку. Пiсля
огляду i обстеження встановлений дiагноз: вогнищева пневмонiя. Який тип
гiпоксiї спостерiгається у хворого?
A. Дихальна
B. Циркуляторна
C. Гемiчна
D. Тканинна
E. Гiпоксична
64. У хворого обструктивний тип дихальної недостатностi. Назвiть
захворювання, при якому настає така дихальна недостатнiсть:
A. Бронхiальна астма
B. Пневмонiя
C. Ексудативний плеврит

D. Пневмоконiоз
E. Пневмоторакс
65. У хворого дiагностовано рак правої легенi та призначене оперативне
лiкування. Пiсля операцiї правобiчної пульмонектомiї у хворого з’явилася
виражена задишка. Яка форма дихальної недостатностi розвинулася у
хворого?
A. Легенева рестриктивна
B. Центральна
C. Периферична
D. Легенева обструктивна
E. Торако-дiафрагмальна
66. Хворий впродовж 10-ти рокiв страждає на цукровий дiабет. У важкому
станi доставлений до лiкарнi. На другий день перебування у стацiонарi його
стан рiзко погiршився: розвинулася кома, з’явилося шумне глибоке дихання,
при якому глибокi вдихи змiнювалися посиленими видихами за участю
експiраторних м’язiв. Яка форма порушення дихання спостерiгається у
хворого?
A. Дихання Куссмауля
B. Стенотичне дихання
C. Тахiпное
D. Дихання Чейн-Стокса
E. Дихання Бiота
67. Хворому 3 роки тому був поставлений дiагноз хронiчний
гломерулонефрит. Протягом останнiх 6-ти мiсяцiв з’явилися набряки. Що
лежить в основi їх розвитку?
A. Протеїнурiя
B. Гiперальдостеронiзм
C. Введення нестероїдних протизапальних препаратiв
D. Лiкування глюкокортикоїдами
E. Гiперпродукцiя вазопресину
68. Пiсля вживання їжi, збагаченої вуглеводами, рiвень глюкози в кровi
спочатку збiльшується, а потiм знижується пiд дiєю iнсулiну. Який процес
активується пiд дiєю цього гормону?
A. Синтез глiкогену
B. Глюконеогенез
C. Розпад глiкогену
D. Розпад бiлкiв
E. Розпад лiпiдiв

69. У жiнки 52-х рокiв розвинулась катаракта (помутнiння кришталика) на тлi
цукрового дiабету. Посилення якого процесу є причиною помутнiння
кришталика?
A. Глiкозилювання бiлкiв
B. Лiполiз
C. Кетогенез
D. Протеолiз бiлкiв
E. Глюконеогенез
70. Для експериментального утворення тромбiв в судинах поруч з веною
брижi жаби кладуть кристалик кухонної солi. Що є основним механiзмом,
який запускає тромбоутворення у данному випадку?
A. Пошкодження ендотелiю
B. Сповiльнення кровотоку
C. Завихрення кровотоку
D. Зростання активностi системи згортання кровi
E. Зниження активностi системи протизгортання кровi
71. Нелегальнi емiгранти iз Сомалi були затриманi на українському кордонi.
При медичному оглядi дитини 3-х рокiв виявлено гiпотонiю та дистрофiю
м’язiв, депiгментацiю шкiри, знижений тургор, живiт збiльшений у розмiрi,
дефiцит маси тiла. Встановлено дiагноз - квашiоркор. До якого виду
часткового голодування вiдносять дану патологiю?
A. Бiлкове
B. Вуглеводне
C. Жирове
D. Вiтамiнне
E. Енергетичне
72. Чоловiк 35-ти рокiв, який декiлька рокiв страждав на виразкову хворобу
шлунка, пiсля прийому їжi вiдчув гострий iнтенсивний бiль у верхнiй частинi
живота. При пальпацiї вiдмiчається напруження передньої черевної стiнки.
Яке ускладнення виразкової хвороби виникло у чоловiка?
A. Перфорацiя
B. Пенетрацiя
C. Кровотеча
D. Малiгнiзацiя
E. Cтеноз
73. Хворий 54-х рокiв страждає на хронiчний алкоголiзм i цироз печiнки з
розвитком асциту. Який патогенетичний механiзм є пусковим у розвитку
асциту при цирозi печiнки?
A. Портальна гiпертензiя
B. Полiурiя
C. Пiдвищення системного артерiального тиску

D. Посилена реабсорбцiя натрiю в нирках
E. Зниження тиску у внутрiшньопечiнкових капiлярах
74. Пацiєнт звернувся до лiкаря зi скаргами на перiодичнi гострi болi в
животi, судоми, порушення зору, вiдмiчає червоний колiр сечi. Дiагностовано
порфiрiю. Ймовiрна причина хвороби - порушення бiосинтезу:
A. Гему
B. Глюкози
C. Холестеролу
D. Жовчних кислот
E. Сечової кислоти
75. У пацiєнта 34-х рокiв iз геморагiчним iнсультом вiдмiчається повна втрата
рухiв правої руки. Цей патологiчний стан має назву:
A. Паралiч
B. Парез
C. Мiастенiя
D. Гiперкiнез
E. Тремор
76. Хворого 45-ти рокiв госпiталiзовано у неврологiчне вiддiлення. У нього
спостерiгається гiперкiнезiя, тобто:
A. Мимовiльнi рухи
B. Пiдвищення м’язевого тонусу
C. Уповiльненi рухи кiнцiвок
D. Неможливiсть утримати позу
E. Порушення координацiї рухiв
77. Після тотальної резекції шлунка у хворого розвинулася тяжка В12дефіцитна анемія з порушенням кровотворення і появою в крові змінених
еритроцитів. Свідченням її була наявність в крові:
A) Мегалоцитів
B) Овалоцитів
C) Нормоцитів
D) Мікроцитів
E) Анулоцитів
78. У хворого 54-х років, який скаржиться на біль, блідість і відчуття
похолодання нижніх кінцівок, лікар діагностував облітеруючий ендартеріїт.
Яке порушення периферичного кровообігу є головною причиною зазначених
симптомів?
A) Обтураційна ішемія
B) Нейротонічна артеріальна гіперемія
C) Нейропаралітична артеріальна гіперемія
D) Венозна гіперемія

E) Венозний стаз
79. У хворого з хронічною серцевою недостатністю гематокрит складає 0,56
г/л, в клінічному аналізі крові абсолютний еритроцитоз. До яких порушень
об'єму циркулюючої крові відносяться дані зміни?
A) Поліцитемічна гіперволемія
B) Проста гіперволемія
C) Поліцитемічна гіповолемія
D) Олігоцитемічна гіперволемія
E) Олігоцитемічна гіповолемія
80. Хворий поступив в клініку зі скаргами на загальну слабкість, головний
біль, біль у поперековій ділянці тіла, набряки обличчя та кінцівок. В аналізі
сечі: протеїнурія, гематурія, циліндрурія. Що є провідним патогенетичним
механізмом набряків при гломерулонефриті?
A) Зниження онкотичного тиску крові
B) Порушення гормонального балансу
C) Підвищення судинної проникності
D) Порушення лімфовідтоку
E) Підвищення гідродинамічного тиску крові
81. У хворого 59-ти років при флюорографії виявили в нижній частці правої
легені затемнення з чіткими межами, характерне для пухлини. Яка з ознак
характерна для доброякісної пухлини?
A) Експансивний ріст
B) Метастазування
C) Ракова кахексія
D) Інфільтруючий ріст
E) Проростання у навколишню тканину
82. У хворого на бронхіальну астму після вживання аспірину виник
бронхоспазм. Яка гіпоксія розвинулася у хворого?
A) Дихальна
B) Гіпоксична
C) Тканинна
D) Циркуляторна
E) Кров'яна
83. У новонародженої дитини внаслідок резус-конфлікту виникла
гемолітична жовтяниця. Зміст будь жовчного пігменту буде найбільш
підвищеним в крові цієї дитини?
A) Непрямий білірубін
B) Стеркобіліноген
C) Жовчні кислоти
D) Прямий білірубін

E) Уробіліноген
84. У хворого тривало тримається температура, причому різниця між
ранковою і вечірньою температурою не перевищує 1˚С. До якого типу
температурних кривих відноситься лихоманка у даного хворого?
A) Постійна
B) Гектична
C) Послаблююча
D) Переміжна
E) Спотворена
85. Потерпілого доставили в лікарню з гаража, де він перебував у
непритомному стані при працюючому моторі автомобіля. Попередній діагноз
- отруєння чадним газом. Розвиток гіпоксії у потерпілого пов'язано з тим, що
в крові накопичується:
A) Карбоксигемоглобін
B) Карбгемоглобін
C) Оксигемоглобін
D) Метгемоглобін
E) Дезоксигемоглобін
86. У похилого хворого під час гіпертонічного кризу спостерігається
задишка, набряклість ніг, підвищена стомлюваність. Який вид серцевої
недостатності за механізмом розвитку відзначається у даного хворого?
A) Перевантажувальний
B) Міокардіальний
C) Субкомпенсований
D) Компенсований
E) Змішаний
87. Хворий 55-ти років перебуває в лікарні з приводу хронічної серцевої
недостатності. Об'єктивно: шкіра та слизові оболонки ціанотичні, тахікардія,
тахіпное. Який вид гіпоксії у хворого?
A) Циркуляторна
B) Гіпоксична
C) Гемічна
D) Тканинна
E) Анемічна
88. У хворого ВІЛ-інфекцією виявлені ознаки імунодефіциту. Порушення
функції яких клітин є причиною?
A) Т-лімфоцити-хелпери
B) Мікрофаги
C) Т-лімфоцити-кілери

D) Плазматичні клітини
E) В-лімфоцити
89. У жінки 49-ти років, яка тривалий час страждає на цукровий діабет, після
введення інсуліну виникли слабкість, блідість обличчя, серцебиття, неспокій,
двоїння в очах, оніміння губ і кінчика язика. Рівень глюкози в крові становить
2,5 ммоль / л. Яке ускладнення розвивається у хворої?
A) Гіпоглікемічна кома
B) Уремічна кома
C) Гіперосмолярна кома
D) Гіперкетонімічна кома
E) Гіперглікемічна кома
90. У хворого на гостру ниркову недостатність в стадії поліурії азотемія не
тільки не зменшилася, але й продовжує наростати. Що в даному випадку
обумовлює поліурію?
A) Зменшення реабсорбції
B) Збільшення реабсорбції
C) Збільшення секреції
D) Зменшення фільтрації
E) Збільшення фільтрації
91. У хворого після введення парентерального вітаміну В6 розвинувся
анафілактичний шок з явищами бронхоспазму, зниженням артеріального
тиску, ціанозом і судомами. Який медіатор анафілаксії обумовлює падіння
артеріального тиску?
A) Гістамін
B) Глюкокортикоїди
C) Тромбоксан
D) Катехоламіни
E) Гепарин
92. При якому стані у хворого спостерігається гіперглікемія, глюкозурія,
висока густина сечі, в крові підвищена кількість глюкокортикоїдів; в крові та
сечі підвищена концентрація 17-кетостероїдів?
A) Стероїдний діабет
B) Печінковий діабет
C) Нецукровий діабет
D) Цукровий діабет
E) Нирковий діабет
93. Хворий доставлений в лікарню. При обстеженні: порушення свідомості
по типу сопору, шкіра бліда, волога, тахіпное, запах ацетону з рота. Рівень
глікемії 22 ммоль / л, глюкоза в сечі. Який патологічний стан спостерігається
у хворого?

A) Кетоацидотична кома
B) Інфаркт міокарда
C) Тромбоемболія легеневої артерії
D) Хронічна ниркова недостатність
E) Гостре порушення мозкового кровообігу
94. У дитини 5-ти років при вживанні молока часто відзначається здуття
живота, спастичний біль і пронос. Ці симптоми виникають через 1-4 години
після вживання всього однієї дози молока. Дефіцитом яких ферментів
обумовлена зазначена симптоматика?
A) Лактозорозщеплюючі
B) Глюкозорозщеплюючі
C) Мальтозорозщеплюючі
D) Фруктозорозщеплюючі
E) Сахарозорозщеплюючі
95. У дитини, що хворіє на бронхіальну астму, виник астматичний напад,
який призвів до розвитку дихальної недостатності. Це ускладнення
обумовлене порушенням:
А) Альвеолярної вентиляції
В) Перфузії легень
С) Дисоціації оксигемоглобіну
D) Утилізації кисню
Е) Дифузії газів
96. У хворого, який тривалий час страждає на хронічний гломерулонефрит,
виникла уремія. Рівень креатиніну, сечовини та сечової кислоти в крові різко
підвищений. Яке порушення кислотно-основного стану супроводжує дану
патологію?
А) Видільний ацидоз
В) Газовий алкалоз
С) Негазовий алкалоз
D) Газовий ацидоз
Е) Видільний алкалоз
97. У хворого на цукровий діабет виявлена гіперглікемія 19 ммоль/л, яка
клінічно проявляється глюкозурією, поліурією, полідипсією. Який із
наведених механізмів відповідає за розвиток полідипсії?
А) Поліурія та дегідратація тканин
В) Глікозилювання білків
С) Аміноацидемія
D) Гіперліпацидемія
Е) Метаболічний ацидоз

98. При пошкодженні експлуатації пічного опалення люди часто отруюються
чадним газом. До утворення якої сполуки в крові призводить отруєння
чадним газом?
А) Карбоксигемоглобін
В) Оксигемоглобін
С) Метгемоглобін
D) Дезоксигемоглобін
Е) Карбгемоглобін
99. При дослідженні шлункового соку виявлена відсутність вільної соляної
кислоти. Як характеризується даний стан?
А) Ахлоргідрія
В) Ахілія
С) Гіперхлоргідрія
D) Гіпохлоргідрія
Е) Гіпокінез
100. У чоловіка 47-ми років діагностовано рак правої легені та призначено
оперативне лікування. Після операції (правостороння пульмоектомія) у
хворого з’явилася виражена задишка. Яка форма дихальної недостатності
розвинулась у хворого?
А) Легенева рестриктивна
В) Периферична
С) Центральна
D) Легенева обструктивна
Е) Торако-діафрагмальна
101. У хворого 43-х років закупорка загального жовчного протоку. Поява в
сечі якої із перерахованих речовин буде спостерігатися в даному випадку?
А) Білірубін
В) Креатинін
С) Глюкоза
D) Кетонові тіла
Е) Сечова кислота
102. Чоловіку з метою діагностування туберкульозу був введений туберкулін.
На місці введення виникло почервоніння, яке на протязі двох діб збільшилося
в розмірах. Який тип алергічної реакції розвинувся у чоловіка на туберкулін?
А) Клітинно-опосередкована
В) Імунокомплексний
С) –
D) Стимулююча алергічна реакція
Е) Анафілактичний

103. У хворого з недостатністю мітрального клапану з’явилася задишка,
набряки, падіння тиску. Який патогенетичний механізм розвитку серцевої
недостатності?
А) Перевантаження об’ємом крові
В) Перевантаження опором викиду крові
С) Пошкодження міокарду
D) Порушення регуляції серцевої недостатності
Е) Зниження об’єму циркулюючої крові
104. В аварійній ситуації аквалангіст швидко піднявся з глибини на
поверхню. У нього відмічається втрата свідомості, порушення дихання та
серцевої недостатності в результаті розвитку кесонової хвороби. Яке
ускладнення може розвиватися в аквалангіста?
А) Газова емболія
В) Жирова емболія
С) Тромбоемболія
D) Клітинна емболія
Е) Повітряна емболія
105. Чоловік отримав дозу опромінення 30 Гр. У нього спостерігається
некротична ангіна, розлад шлунково-кишкового тракту. В крові: анемія,
лейкопенія, тромбоцитопенія. Який період гострої променевої хвороби у
чоловіка?
А) Розпал хвороби
В) –
С) Уявного благополуччя
D) Первинних реакцій
Е) Кінець хвороби
106. У хворого, який страждає на ішемічну хворобу серця, спостерігається
венозна гіперемія та набряки нижніх кінцівок, збільшення печінки, асцит,
задишка,
підвищена
втомлюваність.
Яка
серцева
недостатність
спостерігається у хворого?
А) Правошлуночкова
В) Субкомпенсована
С) Компенсована
D) Лівошлуночкова
Е) Гостра
107. У жінки 25-ти років на 8-му місяці вагітності з’явилися ознаки
розширення вен нижніх кінцівок, набряки стоп. Який тип розладу
периферичного кровообігу спостерігається у вагітної?
А) Венозна гіперемія
В) Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу

С) Емболія
D) Ішемія
Е) Артеріальна гіперемія нейротонічного типу
108. У хворого підвищилася температура до 40°С, мають місце блювота,
діарея; стан хворого тяжкий. Осмолярність крові складає 270 мосм/л. Яке
порушення водно-сольового обміну спостерігається у хворого?
А) Гіпоосмолярна гіпогідрія
В) Ізоосмолярна гіпогідрія
С) Гіперосмолярна гіпогідрія
D) Ізоосмолярна гіпергідрія
Е) Гіпоосмолярна гіпергідрія
109. У жінки 40-ка років, в якої спостерігалися періодичні маткові кровотечі,
виявлений знижений вміст еритроцитів та гемоглобіну в крові. Колірний
показник складає 0,6. В мазках крові – мікроцитоз. Який тип анемії
спостерігається в даному випадку?
А) Залізодефіцитна
В) В12-фолієводефіцитна
С) Набута гемолітична
D) Гостра постгеморагічна
Е) Спадкова гемолітична
110. Позитивний результат при лікуванні сифілісу дає піротерапія. З яким
впливом гарячки на організм це пов’язано?
А) Підвищення проникності гематоенцефалічного бар’єру
В) Підвищення потовиділення
С) Підвищення діурезу
D) Збільшення частоти серцевих скорочень
Е) Збільшення викиду гормонів щитоподібної залози
111. При підйомі в гори у альпініста з’явилися мерехтіння перед очима,
задишка, тахікардія, ціанотичний набряк шкіри та слизових. Який тип
гіпоксії спостерігається?
А) Гіпоксична
В) Тканинна
С) Гемічна
D) Дихальна
Е) Циркуляторна
112. До лікаря звернувся хворий, який декілька днів назад поранив кість лівої
руки. Скаржиться на біль в ділянці пошкодження, обмеження рухів пальцями.
При огляді встановлено, що кість збільшена в об’ємі, гіперемована,
температура шкіри підвищена. Про який типовий патологічний процес
свідчать дані ознаки?

А) Запалення
В) Пухлина
С) Емболія
D) Лімфостаз
Е) Тромбоз
113. У хворого спостерігається підвищення вмісту сечової кислоти в крові та
сечі, відкладення солей сечової кислоти в суглобах та м’язах. Для якого
захворювання це характерно?
А) Подагра
В) Остеопороз
С) Остеохондроз
D) Рахіт
Е) Цинга
114. У хворого 56-ти років розвинулась мегалобластна анемія на фоні
алкогольного цирозу печінки. Дефіцит якого вітаміну є основною причиною
анемії у даного пацієнта?
А) Фолієва кислота
В) Тіамін
С) Біотин
D) Пантотенова кислота
Е) Ліпоєва кислота

