БУКЛЕТ 2015
1. Хворому 3 роки назад був поставлений діагноз “хронічний гломерулонефрит”.
Протягом останніх 6 місяців з’явилися набряки. Що лежить в основі їх розвитку?
А.* Протеїнурія
В. Гіперальдостеронізм
С. Введення нестероїдних протизапальних препаратів
D. Лікування глюкокортикоїдами
Е. Гіперпродукція вазопресину
2. У хворого спостерігаються стійка тахікардія, екзофтальм, підвищена збудливість,
основний обмін підвищений. Яке із порушень може бути причиною даного синдрому?
А.* Гіперфункція щитоподібної залози
В. Гіпофункція щитоподібної залози
С. Гіпофункція паращитоподібних залоз
D. Гіперфункція паращитоподібних залоз
Е. Гіпофункція наднирників
3. Першими лейкоцитами, що з’являються у вогнищі запалення, є:
А* Нейтрофіли
В. Базофіли
C. Моноцити
D. Еозинофіли
E. Лімфоцити
4. З плевральної порожнини хворого отриманий ексудат наступного складу: білок - 34 г/л,
клітини 3600 в мкл, переважають нейтрофіли, рН - 6,8. Який вид ексудату у хворого?
А.* Гнійний
В. Серозний
С. Геморагічний
D. Змішаний
E. Фібринозний
5. Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на періодичні гострі болі в животі, судоми,
порушення зору, зазначає червоний колір сечі. Діагностована порфірія. Ймовірна причина
хвороби - порушення біосинтезу:
А.* Гема
В. Сечової кислоти
С. Холестеролу
D. Жовчних кислот
E. Глюкози
6. Хворий 54-х років страждає на хронічний алкоголізм і цироз печінки з розвитком
асциту. Який патогенетичний механізм є пусковим у розвитку асциту при цирозі печінки?
А.* Портальна гіпертензія
В. Поліурія
С. Посилена реабсорбція натрію в нирках
D. Зниження тиску у внутрішньопечінкових капілярах
Е. Підвищення системного артеріального тиску
7. Нелегальні емігранти з Сомалі були затримані на українському кордоні. При медичному
огляді дитини 3-х років виявлена гіпотонія і дистрофія м'язів, депігментація шкіри,

знижений тургор, живіт збільшений у розмірі, дефіцит маси тіла. Встановлено діагноз квашиоркор. До якого виду часткового голодування відносять дану патологію?
А.* Білкове
В. Вуглеводне
С. Вітамінне
D. Енергетичне
E. Жирове
8. У хворого внаслідок значної крововтрати, яка склала 40% об’єму крові, виникла анурія.
Який провідний механізм її виникнення в даному випадку?
А.* Зниження гідростатичного тиску на стінку капілярів
В. Підвищення онкотичного тиску крові
С. Підвищення тиску в капсулі клубочків
D. Зменшення кількості функціонуючих клубочків
Е. Зниження тиску в капсулі клубочків
9. Хворий протягом 10-ти років страждає на цукровий діабет. У важкому стані
доставлений в лікарню. На 2-й день перебування в стаціонарі його стан різко погіршився:
розвинулася кома, з'явилося шумне глибоке дихання, при якому глибокі вдихи
змінювалися посиленими видихами за участю експіраторних м'язів. Яка форма порушення
дихання спостерігається у хворого?
А.* Дихання Куссмауля
В. Стенотичне дихання
С. Дихання Біота
D. Тахіпное
Е. Дихання Чейна-Стокса
10. Чоловік 35-ти років, кілька років страждає на виразкову хворобу шлунка, після
прийому їжі відчув гострий інтенсивний біль у верхній частині живота. При пальпації
відзначається напруження передньої черевної стінки. Яке ускладнення виразкової хвороби
виникло у чоловіка?
А.* Перфорація
В. Стеноз
С. Пенетрація
D. Кровотеча
E. Малігнізація
11. У жінки 52-х років розвинулася катаракта (помутніння кришталика) на тлі цукрового
діабету. Посилення якого процесу є причиною помутніння кришталика?
А.* Глікозилювання білків
В. Протеїноліз білків
С. Глюконеогенез
D. Ліполіз
E. Кетогенез
12. Хворий скаржиться на біль в епігастрії оперізуючого характеру. При обстеженні
виявлено підвищений вміст діастази в сечі, а також неперетравлений жир у калі. Для якої
патології найбільш характерні зазначені явища?
А.* Гострий панкреатит
В. Гострий апендицит
С. Ентероколіт
D. Гастрит

Е. Інфекційний гепатит
13. У хворого 47-и років на двосторонню пневмонію виявлене порушення кислотноосновного стану – компенсований газовий ацидоз. Який найбільш імовірний захиснопристосувальний механізм підтримує компенсацію КОС у хворого?
А.* Посилення ацидогенезу в нирках
В. Посилення виведення кислих продуктів через ШКТ
С. Гіпервентиляція легень
D. Зменшення реабсорбції гідрокарбонату в нирках
Е. Зниження продукції лактату в тканинах
14. При обстеженні у хворого встановлено діагноз: алкаптонурія. Дефіцитом якого
ферментом зумовлена ця патологія?
A* Оксидаза гомогентизинової кислоти
B. Тирозиназа
C. Фенілаланінгідроксилаза
D. Тироксингідроксилаза
E. Моноамінооксидаза
15. У хворого діагностований рак правої легені та призначене оперативне лікування. Після
операції (правосторонньої пульмонектомії) 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
16. Хворий, який страждає на хронічний калькульозний холецистит, скаржиться на різкі
болі в правому підребер’ї, свербіж та пожовтіння шкірних покривів, численні
дрібноточкові крововиливи, омилений та знебарвлений кал (стеаторея). Який тип
жовтяниці спостерігається у хворого?
А.* Механічна
В. Печінкова
С. Гемолітична
D. Паренхіматозна
Е. Над печінкова
17. Хворий 45-ти років госпіталізований в неврологічне відділення. У нього
спостерігається гіперкінезія, тобто
А.* Мимовільні рухи
В. Уповільнені рухи кінцівок
С. Підвищення м'язового тонусу
D. Порушення координації рухів
Е. Неможливість утримувати позу
18. Для експериментального утворення тромбів в судинах поруч з веною брижі жаби
кладуть кристалик кухонної солі. Що є основним механізмом, що запускає
тромбоутворення в даному випадку?
А.* Ушкодження ендотелію
В. Зниження активності системи протизсідання крові
С. Наростання активності системи зсідання крові

D. Сповільнення течії крові
Е. Завихрення течії крові
19. У хворого на артеріальну гіпертензію при обстеженні виявлено розширення меж серця,
збільшення ударного і хвилинного об'єму без зміни частоти серцевих скорочень. Отримані
зміни параметрів серцевої діяльності необхідно розцінювати як:
А.* Компенсаторно-пристосувальні
В. Механізми декомпенсації
С. Функціональні порушення
D. Ознаки ушкодження
Е. Патологічні
20. Чоловік 40 років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, підвищення
температури тіла, кашель з виділенням мокроти, задишку. Після огляду та обстеження
поставлено діагноз “вогнищева пневмонія”. Який тип гіпоксії спостерігається у хворого?
А.* Дихальна (респіраторна)
В. Тканинна
С. Циркуляторна
D. Гемічна
Е. Гіпоксична
21. У хворого на фоні неспецифічного виразкового коліту розвинулася анемія. У крові:
гіпохромія, мікроанізоцитоз, пойкилоцитоз. Про який вид анемії слід думати?
А.* Залізодефіцитна
В. В12-фолієво-дефіцитна
С. Гемолітична
D. Сидеробластна
E. Апластична
22. У дитини з вираженою гіпотрофією виникли набряки нижніх кінцівок, асцит. Яка
ланка патогенезу кахектичного набряку є основною?
А.* Зниження онкотичного тиску крові
В. Порушення лімфовідтоку
С. Підвищення гідростатичного тиску крові
D. Підвищення онкотичного тиску міжклітинної рідини
Е. Збільшення проникності судинної стінки
23. Після вживання їжі, збагаченої вуглеводами, рівень глюкози в крові спочатку
збільшується, а потім знижується під дією інсуліну. Який процес активується під дією
цього гормону?
A.* Синтез глікогену
B. Розпад білків
C. Розпад глікогену
D.Розпад ліпідів
E. Глюконеогенез
24. Хвора 54-х років з виразковою хворобою шлунка скаржиться на різку слабкість та
задишку під час незначного фізичного навантаження. У крові: ер. – 1,44 1012/л, Hb – 66
г/л, КП – 1,4. Для якої анемії притаманні виявлені зміни складу периферичної крові?
А.* В12-дефіцитна
B. Хронічна постгеморагічна
C. Набута гемолітична

D. Гостра постгеморагічна
E. Залізодефіцитна
25. У пацієнта 34-х років на геморагічний інсульт відзначається повна втрата рухів правої
руки. Це патологічний стан має назву:
А.* Параліч
В. Міастенія
С. Гіперкинез
D. Парез
Е. Тремор
26. У хворого лікар визначив обструктивний тип дихальної недостатності. Назвіть
захворювання, яке може викликати даний тип дихальної недостатності
А.* Бронхіальна астма
В. Пневмонія
С. Ексудативний плеврит
D. Пневмоконіоз
Е. Пневмоторакс
27. У хворого з високою температурою тіла, вираженими болями в горлі при ковтанні
діагностовано ангіну. Які із вищезазначених симптомів відносяться до місцевих ознак
гострого запалення?
А.* Почервоніння
В. Лейкоцитоз
С. Підвищення ШОЕ
D. Лихоманка
Е. Тахікардія
28. Хворий 65-ти років переніс інфаркт міокарда. Через місяць у нього розвинулася
серцева недостатність. Чим обумовлено її виникнення?
А.* Ушкодження міокарда
В. Підвищений опір вигнанню крові в легеневий стовбур
С. Підвищений опір крові в аорту
D. Інфекція
Е. Перевантаження серця опором

БУКЛЕТ 2014
1. У хворого на бронхіальну астму розвинувся напад: дихання утруднене, ЧД - 24-26 / хв,
вдихи змінюються подовженими видихами за участю експіраторних м'язів. Яка форма
порушення дихання у хворого?
A) Апнейстичне дихання
B) Експіраторна задишка
C) Біота
D) Чейна-Стокса
E) Інспіраторна задишка
2. Після тотальної резекції шлунка у хворого розвинулася тяжка В12-дефіцитна анемія з
порушенням кровотворення і появою в крові змінених еритроцитів. Свідченням її була
наявність в крові:
A) Анулоцитів
B) Овалоцитів
C) Нормоцитів

D) Мікроцитів
E) Мегалоцитів
3. 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
4. У хворого з хронічною серцевою недостатністю гематокрит складає 0,56г/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
5. У хворого 47-ми років з двосторонньою пневмонією виявлено порушення кислотноосновного стану - компенсований газовий ацидоз. Який найбільш імовірний захиснопристосувальний механізм підтримує компенсацію КОС у хворого?
A) Зменшення реабсорбції гідрокарбонату в нирках
B) Посилення ацидогенезу в нирках
C) Блювота
D) Пронос
E) Розвиток гіпервентиляції легень
6. 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) Порушення лімфовідтоку
B) Порушення гормонального балансу
C) Підвищення судинної проникності
D) Зниження онкотичного тиску крові
E) Підвищення гідродинамічного тиску крові
7. 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
8. У хворого на бронхіальну астму після вживання аспірину виник бронхоспазм. Яка
гіпоксія розвинулася у хворого?
A) Кров'яна

B) Гіпоксична
C) Тканинна
D) Циркуляторна
E) Дихальна
9. У хворого 40-ка років у зв’язку з ураженням гіпоталамо-гіпофізарного провідникового
шляху виникли поліурія (10-12 л на добу), полідипсія. При дефіциті якого гормону
виникають такі розлади?
A) Кортикотропін
B) Тиротропін
C) Соматотропін
D) Окситоцин
E) Вазопресин
10. У новонародженої дитини внаслідок резус-конфлікту виникла гемолітична жовтяниця.
Зміст будь жовчного пігменту буде найбільш підвищеним в крові цієї дитини?
A) Уробіліноген
B) Стеркобіліноген
C) Жовчні кислоти
D) Прямий білірубін
E) Непрямий білірубін
11. 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) Послаблююча
B) Гектична
C) Постійна
D) Переміжна
E) Спотворена
12. У медицині використовують ультрафіолетове випромінювання у вигляді різних
фізіопроцедур. Який з перерахованих механізмів лежить в основі лікувальної дії
ультрафіолетових променів на організм?
A) Активація перекисного окислення ліпідів
B) Активація синтезу вітаміну D
C) Активація дії ліків
D) Зменшення синтезу меланіну в шкірі
E) Посилення поділу клітин
13. До лікаря звернувся чоловік 70-ти років зі скаргами на збільшення кистей, стоп, язика,
зміну зовнішності (риси обличчя стали крупними). При обстеженні виявлено значне
підвищення концентрації соматотропного гормону в крові. Чим зумовлений даний стан
хворого?
A) Гіперфункція коркової речовини надниркових залоз
B) Гіпофункція щитовидної залози
C) Гіпофункція аденогіпофізу
D) Гіперфункція навколощитоподібних залоз
E) Гіперфункція аденогіпофізу

14. 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
15. 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) Субкомпенсований
B) Міокардіальний
C) Перевантажний
D) Компенсований
E) Змішаний
16. У хворого 46-ти років на 2-у добу після гострого запалення колінного суглоба було
відзначено збільшення суглоба в розмірах, набряклість шкіри. На якій стадії розвитку
запалення спостерігаються дані ознаки?
A) Ексудація
B) Регенерація
C) Склероз
D) Альтерація
E) Проліферація
17. У хворого при обстеженні в периферичної крові виявлено 5% мієлобластів. Ознакою
якого захворювання може бути наявність цих клітин? A) Анемії
B) Лейкопенії
C) ДВЗ-синдрому
D) Лейкоцитозу
E) Лейкозу
18. 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) Анемічна
B) Гіпоксична
C) Гемічна
D) Тканинна
E) Циркуляторна
19. У хворого ВІЛ-інфекцією виявлені ознаки імунодефіциту. Порушення функції яких
клітин є причиною?
A) Плазматичні клітини
B) Мікрофаги
C) Т-лімфоцити-кілери
D) Т-лімфоцити-хелпери
E) В-лімфоцити

20. 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) Гіперглікемічна кома
B) Уремічна кома
C) Гіперосмолярна кома
D) Гіперкетонімічна кома
E) Гіпоглікемічна кома
21. 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) Збільшення фільтрації
B) Збільшення реабсорбції
C) Збільшення секреції
D) Зменшення фільтрації
E) Зменшення реабсорбції
22. 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) Глюкокортикоїди
B) Гістамін
C) Тромбоксан
D) Катехоламіни
E) Гепарин
23. 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
24. 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) Гостре порушення мозкового кровообігу
B) Інфаркт міокарда
C) Тромбоемболія легеневої артерії
D) Хронічна ниркова недостатність
E) Кетоацидотична кома
25. 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) Мальтозорозщеплюючі
B) Глюкозорозщеплюючі
C) Лактозорозщеплюючі
D) Фруктозорозщеплюючі

E) Сахарозорозщеплюючі

БУКЛЕТ 2013
1. Жінка 49-ти років, яка тривалий час страждає на цукровий діабет, після введення
інсуліну виникла слабкість, блідість обличчя, серцебиття, занепокоєння, двоїння в очах,
оніміння губ та кінчика язика. Рівень глюкози в крові склав 2,5ммоль/л. Яке ускладнення
розвивається у хворої?
А) Гіперглікемічна кома
В) Уремічна кома
С) Гіперосмолярна кома
D) Гіперкетонемічна кома
Е) Гіпоглікемічна кома
2. У дитини, що хворіє на бронхіальну астму, виник астматичний напад, який призвів до
розвитку дихальної недостатності. Це ускладнення обумовлене порушенням:
А) Перфузії легень
В) Альвеолярної вентиляції
С) Дисоціації оксигемоглобіну
D) Утилізації кисню
Е) Дифузії газів
3. У новонародженої дитини внаслідок резус-конфлікту виникла гемолітична жовтяниця.
Вміст якого жовчного пігменту буде найбільш підвищений в крові цієї дитини?
А) Уробіліногену
В) Стеркобіліногену
С) Жовчних кислот
D) Прямого білірубіну
Е) Непрямого білірубіну
4. 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 алкалоз
В) Газовий алкалоз
С) Негазовий алкалоз
D) Газовий ацидоз
Е) Видільний ацидоз
5. 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) Метаболічний ацидоз
В) Глікозилювання білків
С) Аміноацидемія
D) Гіперліпацидемія
Е) Поліурія та дегідратація тканин
6. При пошкодженні експлуатації пічного опалення люди часто отруюються чадним газом.
До утворення якої сполуки в крові призводить отруєння чадним газом?
А) Дезоксигемоглобін

В) Оксигемоглобін
С) Метгемоглобін
D) Карбоксигемоглобін
Е) Карбгемоглобін
7. Після застосування фенацетину у пацієнта з’явився гострий біль в горлі, підвищилася
температура тіла. При обстеженні виявлена наявність некротичної ангіни та
агранулоцитозу. Зменшення кількості яких лейкоцитів характерно для агранулоцитозу?
А) Моноцити
В) Лімфоцити
С) Нейтрофіли
D) Еозинофіли
Е) Базофіли
8. При дослідженні шлункового соку виявлена відсутність вільної соляної кислоти. Як
характеризується даний стан?
А) Гіперхлоргідрія
В) Ахілія
С) Ахлоргідрія
D) Гіпохлоргідрія
Е) Гіпокінез
9. 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) Периферична
В) Легенева рестриктивна
С) Центральна
D) Легенева обструктивна
Е) Торако-діафрагмальна
10. У хворого 43-х років закупорка загального жовчного протоку. Поява в сечі якої із
перерахованих речовин буде спостерігатися в даному випадку?
А) Сечова кислота
В) Креатинін
С) Глюкоза
D) Кетонові тіла
Е) Білірубін
11. 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) Анафілактичний
В) Імунокомплексний
С) –
D) Стимулююча алергічна реакція
Е) Клітинно-опосередкована
12. У хворого з недостатністю мітрального клапану з’явилася задишка, набряки, падіння
тиску. Який патогенетичний механізм розвитку серцевої недостатності?
А) Зниження об’єму циркулюючої крові
В) Перевантаження опором викиду крові

С) Пошкодження міокарду
D) Порушення регуляції серцевої недостатності
Е) Перевантаження об’ємом крові
13. 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) Жирова емболія
В) Газова емболія
С) Тромбоемболія
D) Клітинна емболія
Е) Повітряна емболія
14. 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) Уявного благополуччя
В) –
С) Розпал хвороби
D) Первинних реакцій
Е) Кінець хвороби
15. 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) Гостра
В) Субкомпенсована
С) Компенсована
D) Лівошлуночкова
Е) Правошлуночкова
16. Спадкові хвороби можуть бути пов’язані з порушенням структури, кількості хромосом
чи генів. Які із перерахованих захворювань відносяться до моно генних захворювань?
А) Цукровий діабет
В) Гемофілія
С) Хвороба Дауна
D) Синдром Шерешевського
Е) Синдром Клайнфельтера
17. У жінки 25-ти років на 8-му місяці вагітності зявилися ознаки розширення вен нижніх
кінцівок, набряки стоп. Який тип розладу периферичного кровообігу спостерігається у
вагітної?
А) Артеріальна гіперемія нейротонічного типу
В) Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу
С) Емболія
D) Ішемія
Е) Венозна гіперемія
18. У хворого підвищилася температура до 40°С, мають місце блювота, діарея; стан
хворого тяжкий. Осмолярність крові складає 270мосм/л. Яке порушення водно-сольового
обімну спостерігається у хворого?
А) Гіперосмолярна гіпогідрія

В) Ізоосмолярна гіпогідрія
С) Гіпоосмолярна гіпогідрія
D) Ізоосмолярна гіпергідрія
Е) Гіпоосмолярна гіпергідрія
19. 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) Порушення лімфовідтоку
B) Порушення гормонального балансу
C) Підвищення судинної проникності
D) Зниження онкотичного тиску крові
E) Підвищення гідродинамічного тиску крові
20. 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) Анемічна
B) Гіпоксична
C) Гемічна
D) Тканинна
E) Циркуляторна
21. 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
22. 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
23. Позитивний результат при лікуванні сифілісу дає піротерапія. З яким впливом гарячки
на організм це пов’язано?
А) Підвищення діурезу
В) Підвищення потовиділення
С) Підвищення проникності гематоенцефалічного бар’єру
D) Збільшення частоти серцевих скорочень
Е) Збільшення викиду гормонів щитоподібної залози
24. При підйомі в гори у альпініста з’явилися мерехтіння перед очима, задишка,
тахікардія, ціанотичний набряк шкіри та слизових. Який тип гіпоксії спостерігається?

А) Дихальна
В) Тканинна
С) Гемічна
D) Гіпоксична
Е) Циркуляторна
25. 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) Лімфостаз
В) Пухлина
С) Емболія
D) Запалення
Е) Тромбоз
26. 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) Остеохондроз
В) Остеопороз
С) Подагра
D) Рахіт
Е) Цинга
27. У хворого 56-ти років розвинулась мегалобластна анемія на фоні алкогольного цирозу
печінки. Дефіцит якого вітаміну є основною причиною анемії у даного пацієнта?
А) Пантотенова кислота
В) Тіамін
С) Біотин
D) Фолієва кислота
Е) Ліпоєва кислота

БУКЛЕТ 2012
1. У хворого 40-ка рокiв з iшемiчною хворобою серця i захворюванням су- дин
(облiтеруючий ендартерiїт) пiд час огляду нижнiх кiнцiвок виявленi блi- дiстьi
дистрофiчнi змiни шкiри, зниження мiсцевої температури, порушення чутливостi, бiль.
Яке порушення периферичного кровообiгу має мiсце у хворого?
A* Обтурацiйна iшемiя
B. Компресiйна iшемiя
C. Ангiоспастична iшемiя
D. Венозна гiперемiя
E. Артерiальна гiперемiя
2. У хворого виявлено цукор в сечi. Вмiст глюкози в кровi нормальний. Ар- терiальний
тиск нормальний. Який механiзм виникнення глюкозурiї в даному випадку?
A* Порушення реабсорбцiї глюкози в канальцях нефрону
B. Iнсулiнова недостатнiсть
C. Гiперфункцiя мозкової частини наднирникiв
D. Гiперфункцiя щитоподiбної залози

E. Гiперфункцiя кiркової частини наднирників
3. Пiсля застосування фенацетину у пацiєнта з’явився гострий бiльу горлi, пiдвищилася
температура тiла. Обстеження показало наявнiсть некротичної ангiни i агранулоцитозу.
Зменшення кiлькостi яких лейкоцитiв характерно для агранулоцитозу?
A* Нейтрофiли
B. Еозинофiли
C. Базофiли
D. Лiмфоцити
E. Моноцити
4. У новонародженого, який народився вiд третьої вагiтностi резус- негативної матерi,
спостерiгаються жовтяниця, яка наростає з часом, сим- птоми подразнення ЦНС, анемiя.
Який вид жовтяницi у новонародженого?
A* Гемолiтична
B. Паренхiматозна
C. Обтурацiйна
D. Паразитарна
E. Токсична
5. У жiнки 25-ти рокiв на 8-му мiсяцi вагiтностi з’явилися ознаки розширен- ня вен нижнiх
кiнцiвок, набряки стоп. Який вид розладiв периферичного кро- вообiгу спостерiгається у
вагiтної?
A* Венозна гiперемiя
B. Артерiальна гiперемiя нейротонiчного типу
C. Артерiальна гiперемiя нейропаралiтичного типу
D. Iшемiя
E. Емболiя
6. При пiдйомi у гори у альпiнiста з’явилися мерехтiння перед очима, зади- шка,
тахiкардiя, цiанотичний вiдтiнок шкiри i слизових. Який вид гiпоксiї спостерiгається?
A* Гiпоксична
B. Гемiчна
C. Циркуляторна
D. Дихальна
E. Тканинна
7. У реанiмацiйне вiддiлення надiйшов хворий з дiагнозом: наркотичне отру- єння. Стан
важкий. Дихання часте, поверхневе, з перiодами апное (Бiота). Що стало основною
причиною розвитку перiодичного дихання у хворого?
A* Пригнiчення функцiї дихального центру
B. Порушення функцiї мотонейронiв спинного мозку
C. Порушення функцiї нервово-м’язевого апарату
D. Порушення рухомостi грудної клiтки
E. Порушення функцiї легень
8. Пiд час дослiдження кровi у групи альпiнiстiв, якi беруть участь у схо- дженнi на
вершину, було вiдзначено еритроцитоз, збiльшення кiлькостi ге- моглобiну. Який тип
гiпоксiї призвiв до стимуляцiї еритропоезу у кiстковому мозку?
A* Гiпоксична
B. Змiшана
C. Гемiчна

D. Циркуляторна
E. Тканинна
9. У хворого 54-х рокiв, який скаржиться на бiль, блiдiсть та вiдчуття похо- лодання
нижнiх кiнцiвок, лiкар дiагностував облiтеруючий ендартерiїт. Яке порушення
периферичного кровообiгу є головною причиною зазначених сим- птомiв?
A* Обтурацiйна iшемiя
B. Нейропаралiтична артерiальна гiперемiя
C. Нейротонiчна артерiальна гiперемiя
D. Венозна гiперемiя
E. Венозний стаз
10. У хворого дiагностований рак правої легенi i призначено оперативне лi- кування. Пiсля
операцiї (правобiчна пульмонектомiя) у хворого з’явилась виражена задишка. Яка форма
дихальної недостатностi розвинуласьу хворо- го?
A* Легенева рестриктивна
B. Центральна
C. Периферична
D. Легенева обструктивна
E. Торако-дiафрагмальна
11. У пацiєнта було встановлено порушення всмоктування жирiв. Дефiцит якої речовини в
кишечнику може бути причиною цього?
A* Жовчнi кислоти
B. Холестерин
C. Жовчнi пiгменти
D. Лецитин
E. Бiкарбонати
12. При обстеженнi у хворої виявленi ознаки мiокардiальної серцевої недо- статностi.
Вкажiтьможливу причину серцевої недостатностi мiокардiально- го типу серед названих:
A* Iнфекцiйний мiокардит
B. Коарктацiя аорти
C. Емфiзема легень
D. Мiтральний стеноз
E. Гiпертонiчна хвороба
13. У результатi тривалого перебування на свiжому повiтрi в дуже теплому одязi у дитини
пiдвищилася температура тiла, розвинулася загальна слаб- кiсть. Яка форма порушення
терморегуляцiї спостерiгається у даному випад- ку?
A* Екзогенна гiпертермiя
B. Ендогенна гiпертермiя
C. Лихоманка
D. Тепловий шок
E. Центрогенна гіпертермія
14. У хворого, який страждає на пневмосклероз, pH кровi складає 7,34. Ана- лiз газового
складу кровi показав наявнiсть гiперкапнiї. Дослiдження сечi по- казало пiдвищення її
кислотностi. Яка форма порушення кислотно-лужного стану має мiсце у хворого?
A* Газовий ацидоз
B. Видiльний алкалоз
C. Газовий алкалоз

D. Негазовий алкалоз
E. Негазовий ацидоз
15. У хворого 70-ти рокiв виявлено атеросклероз судин серця та головного мозку. При
обстеженнi вiдмiчено змiни лiпiдного спектру кровi. Збiльшення яких лiпопротеїнiв
вiдiграє суттєве значення в патогенезi атеросклерозу?
A* Лiпопротеїни низької щiльностi
B. Лiпопротеїни дуже низької щiльностi
C. Лiпопротеїни промiжної щiльностi
D. Лiпопротеїни високої щiльностi
E. Хiломiкрони
16. У дитини пiсля вживання полуни- цi виникли сверблячi червонi плями по шкiрi
(кропивниця). До якого типу алергiчних реакцiй за класифiкацiєю Джелла i Кумбса
вiдноситься ця реакцiя?
A* Реагiновий (анафiлактичний)
B. Цитотоксичний (цитолiз)
C. Iмунокомплексний (реакцiї феномену Артюса)
D. Клiтинно-опосередкований
E. Стимулюючий
17. До лiкаря звернувся чоловiк 70-ти рокiв зi скаргами на збiльшення кистей, стоп, язика,
збiльшення рис обличчя. При обстеженнi виявлено значне пiд- вищення концентрацiї
соматотропного гормону у кровi. Чим зумовлений да- ний стан хворого?
A* Гiперфункцiя аденогiпофiзу
B. Гiпофункцiя щитоподiбної залози
C. Гiпофункцiя аденогiпофiзу
D. Гiперфункцiя кiркової речовини наднирників
E. Гiперфункцiя бiлящитоподiбних залоз
18. 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
19. Чоловiковi для дiагностики туберкульозу був введений туберкулiн. На мiсцi введення
виникло почервонiння, що протягом двох дiб збiльшилось у розмiрi. Який тип алергiчної
реакцiї розвинувся у людини?
A* Клiтинно-опосередкований
B. Анафiлактичний
C. Iмунокомплексний
D. Стимулююча алергiчна реакцiя
E. –
20. У чоловiка 45-ти рокiв дiагностували виразку шлунка. Пiсля консерватив- ного
лiкування зникли бiль, печiя, нормалізувалась функцiя ШКТ. При ендо- скопiчному
дослiдженнi шлунка було виявлено рубцювання. Як треба квалi- фiкувати такий перебiг
хвороби?
A* Ремiсiя

B. Рецидив
C. Латентний перiод
D. Одужання
E. Продромальний перiод
21. Внаслiдок тривалого голодування у людини швидкiстьклубочкової фiль- трацiї зросла
на 20%. Найбiльш iмовiрною причиною змiн фiльтрацiї в зазна- чених умовах є:
A* Зменшення онкотичного тиску плазми кровi
B. Збiльшення системного артерiального тиску
C. Збiльшення проникностi ниркового фiльтру
D. Збiльшення ниркового плазмотоку
E. Збiльшення коефiцiєнту фільтрації
22. У хворого, що тривало страждає на хронiчний гломерулонефрит, виникла уремiя. Рiвнi
сечовини i сечової кислоти у кровi рiзко пiдвищенi. Яке порушення кислотно-основного
стану супроводжує дану патологiю?
A* Видiльний ацидоз
B. Газовий ацидоз
C. Негазовий алкалоз
D. Газовий алкалоз
E. Видiльний алкалоз
23. 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 ріст
24. У дитини 2-х рокiв дисбактерiоз кишечнику призвiв до погiршення згор- тання кровi.
Яка найбiльш iмовiрна причина цього?
A* Недостатнiсть вiтамiну K
B. Гiповiтамiноз PP
C. Порушення синтезу фiбриногену
D. Гiпокальцiємiя
E. Активацiя тканинного тромбопла- стину

БУКЛЕТ 2011
1. У хворого має мiсце хронiчна постгеморагiчна анемiя, що супроводжує- ться
зниженням концентрацiї сироваткового залiза, гiпохромiєю еритроци- тiв, пойкiло- та
анiзоцитозом. Яка величина колiрного показника буде мати мiсце при цьому?
A* 0,7
B. 0,8
C. 0,9
D. 1,0
E. 1,1

2. У хворого пухлина головки пiдшлункової залози перекрила загальну жовчну протоку,
що призвело до порушення вiдтоку жовчi. Яким патологi- чним синдромом це
проявиться?
A* Механiчна жовтяниця
B. Гемолiтична жовтяниця
C. Паренхiматозна жовтяниця
D. Портальна гiпертензiя
E. Надпечiнкова жовтяниця
3. У парашутиста пiсля стрибка з висоти 2 тисячi метрiв визначили час зсiдання кровi. Вiн
зменшився до 3 хвилин. Збiльшення вмiсту в кровi якої речовини є причиною цього?
A* Адреналiн
B. Антитромбiн-III
C. Гепарин
D. Фiбриноген
E. Тромбiн
4. Хвора на хронiчну ниркову недостатнiсть скаржиться на втрату апетиту, блювання,
пронос, загальну слабкiсть, нестерпне свербiння шкiри. Який iз перелiчених механiзмiв є
головним у виникненнi цих симптомiв?
A* Накопичення продуктiв азотистого обмiну
B. Порушення обмiну вуглеводiв
C. Порушення обмiну бiлкiв
D. Порушення водно-електролiтного обмiну
E. Нирковий ацидоз
5. Пiд час роботи по лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на АЕС робiтник отримав до- зу
опромiнення 500 рентген. Скаржиться на головний бiль, нудоту, запамо- рочення. Якi
змiни у складi кровi можна очiкувати у хворого через 10 годин пiсля опромiнення?
A* Нейтрофiльний лейкоцитоз
B. Лiмфоцитоз
C. Лейкопенiя
D. Агранулоцитоз
E. Лейкемія
6. Хворий скаржиться на полiурiю (5 л сечi на добу) i спрагу. Вмiст глюкози в кровi - 5,1
ммоль/л, питома вага сечi 1,010. Глюкоза та кетоновi тiла в сечi вiдсутнi. Для якого стану
характернi вказанi показники?
A* Нецукровий дiабет
B. Мiкседема
C. Стероїдний дiабет
D. Цукровий дiабет
E. Тиреотоксикоз
7. Значна частина випадкiв алiментарного голодування супроводжується розвитком
виражених набрякiв. Який iз патогенетичних механiзмiв розвитку набрякiв є провiдним у
даному випадку?
A* Зниження онкотичного тиску плазми кровi
B. Пiдвищення гiдростатичного тиску в капiлярах
C. Зниження гiдростатичного тиску в тканинах
D. Пiдвищення онкотичного тиску в мiжклiтиннiй рiдинi
E. Пiдвищення осмотичного тиску в мiжклiтиннiй рiдинi

8. Хворому iз закритим переломом плечової кiстки накладена гiпсова по- в’язка. Через
день з’явилися припухлiсть, синюшнiсть i похолодання кистi травмованої руки. Про який
розлад периферичного кровообiгу свiдчать данi ознаки?
A* Венозна гiперемiя
B. Артерiальна гiперемiя
C. Тромбоз
D. Емболiя
E. Ішемія
9. Жiнка звернулася до лiкаря зi скаргами на бiль у ногах, який з’являється надвечiр,
набряклiсть стоп i гомiлок. Об’єктивно: шкiра на ногах синюшно- го кольору, холодна на
дотик. Який тип порушення периферичного кровообiгу має мiсце у даної хворої?
A* Венозна гiперемiя
B. Артерiальна гiперемiя
C. Iшемiя
D. Стаз
E. Тромбоз
10. Пiд час профiлактичного обстеження у жiнки встановлено збiльшення щитоподiбної
залози, екзофтальм, пiдвищення температури тiла, збiльшення частоти серцевих
скорочень до 110/хв. Вмiст якого гормону в кровi доцiльно перевiрити?
A* Тироксин
B. Статевi
C. Катехоламiни
D. Iнсулiн
E. Кортизол
11. У хворого на кiстково-мозкову форму променевої хвороби визначили такi змiни
гемограми: лейк.- 2·109/л, лiмфопенiя, ер.- 3,0·1012/л, Hb- 52 г/л, тромб.- 105·109/л,
згортання кровi знижено. Якому перiоду променевої хвороби вiдповiдають зазначенi
змiни?
A* Розпал хвороби
B. Латентний перiод
C. Продромальний перiод
D. Кiнець хвороби
E. Рецидив
12. При механiчнiй жовтяницi розвивається стеаторея i знебарвлення калу, порушується
всмоктування жирiв, жиророзчинних вiтамiнiв, погiршується зсiдання кровi. Як
називається зазначений синдром?
A* Ахолiчний
B. Гiпохолiчний
C. Холемiчний
D. Гiперхолiчний
E. Холалемiчний
13. У хворого дiагностований рак правої легенi i призначено оперативне лi- кування. Пiсля
операцiї (правобiчна пульмонектомiя) у хворого з’явилась виражена задишка. Яка форма
дихальної недостатностi розвинулась у хворо- го?
A* Легенева рестриктивна
B. Центральна

C. Периферична
D. Легенева обструктивна
E. Торако-дiафрагмальна
14. У хворого встановлено пiдвищення в плазмi кровi вмiсту загального бiлi- рубiну за
рахунок непрямого, в калi та сечi - високий вмiст стеркобiлiну, рiвень прямого бiлiрубiну
в кровi в межах норми. Про яку жовтяницю слiд думати?
A* Гемолiтична
B. Механiчна
C. Синдром Жiльбера
D. Паренхiматозна
E. Фiзiологiчна жовтяниця
15. Хворий 47-ми рокiв з травмою руки госпiталiзований у станi больового шоку.
Об’єктивно: стан важкий, свiдомiсть сплутана, шкiрнi покриви вологi, блiдi з
акроцiанозом. Вiдзначається тахiпное, тахiкардiя, зниження артерiаль- ного тиску. Який
вид гiпоксiї переважає у хворого?
A* Циркуляторна
B. Гемiчна
C. Тканинна
D. Дихальна
E. Субстрат на
16. Хворому 3 роки тому був поставлений дiагноз хронiчний гломерулоне- фрит.
Протягом останнiх 6-ти мiсяцiв з’явились набряки. Що лежить в основi їх розвитку?
A* Протеїнурiя
B. Гiперальдостеронiзм
C. Гiперпротеїнемiя
D. Гiперпродукцiя глюкокортикоїдiв
E. Гiперпродукцiя вазопресину
17. Через декiлька хвилин пiсля повторного введення хворому пенiцилiну у нього
з’явилися ядуха, затерплiсть язика, запаморочення, гiперемiя, а потiм блiдiсть шкiри. Що
зумовило такий важкий стан хворого?
A* Анафiлактичний шок
B. Сироваткова хвороба
C. Гемолiтична анемiя
D. Гострий гломерулонефрит
E. Бронхiальна астма
18. У пасажирському лiтаку на висотi 10000 м вiдбулася розгерметизацiя са- лону. Який
вид емболiї буде мати мiсце у людей, що знаходяться у лiтаку?
A* Газова
B. Повiтряна
C. Жирова
D. Тромбоемболiя
E. Емболiя стороннiм тiлом
19. Хворому проведена трансплантацiя нирки. Через декiлька дiб настало вiдторгнення
трансплантанта. До якого типу алергiчних реакцiй вiдноситься це ускладнення?
A* Уповiльненого типу
B. Негайного типу

C. Анафiлаксiя
D. Атопiя
E. –
20. Iснують два основнi види пухлин по вiдношенню до органiзму: доброякiснi та
злоякiснi. Яка з перелiчених властивостей пухлин вiдрiзняє злоякiснi вiд доброякiсних?
A* Метастазування
B. Атипiзм
C. Безконтрольний ріст
D. Прогресуючий рiст
E. Рецидування
21. Пiсля переохолодження у чоловiка 32-х рокiв з’явилися загальне нездужання,
головний бiль, озноб, блiдiсть шкiрних покривiв, пiдвищилась температура тiла до 38,3oC.
Яка стадiя лихоманки спостерiгається у хворого? A* Пiдвищення температури
B. Стояння пiдвищеної температури
C. Зниження температури
D. Латентна
E. Декомпенсації
22. Хвора 50-ти рокiв скаржиться на задишку при невеликому фiзичному на- вантаженнi,
набряки на ногах. Пiд час обстеження виявлено хронiчний мiо- кардит i недостатнiсть
кровообiгу. Що свiдчить про декомпенсацiю функцiї серця у хворої?
A* Зменшення хвилинного об’єму серця
B. Збiльшення швидкостi кровотоку
C. Збiльшення судинного опору
D. Зменшення венозного тиску
E. Пiдвищення гiдростатичного тиску в просвiтi судин
23. Кролю впродовж 6-ти мiсяцiв змазували шкiру вуха кам’яновугiльною смолою, в
наслiдок чого розвинувся рак шкiри. Як називається такий метод експериментального
вiдтворення пухлини?
A* Iндукцiя хiмiчними речовинами
B. Iндукцiя фiзичним фактором
C. Iндукцiя вiрусами
D. Експлантацiя
E. Трансплантацiя
24. Пiсля вживання їжi, збагаченої вуглеводами, рiвень глюкози в кровi спо- чатку
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
25. Людина 3 мiсяцi проживала на висотi 2800 м. За цей час у неї розвинулася адаптацiя до
гiпоксiї. Якi змiни системи кровi будуть у неї?
A* Збiльшення кiлькостi гемоглобiну
B. Збiльшення кiлькостi лейкоцитiв
C. Збiльшення кiлькостi тромбоцитiв

D. Зниження кiлькостi лейкоцитiв
E. Зниження кiлькостi тромбоцитiв

БУКЛЕТ 2010
1. У хворого 40-ка рокiв з iшемiчною хворобою серця i захворюванням су- дин
(облiтеруючий ендартерiїт) пiд час огляду нижнiх кiнцiвок виявленi блi- дiсть i
дистрофiчнi змiни шкiри, зниження мiсцевої температури, порушен- ня чутливостi, бiль.
Яке порушення периферичного кровообiгу має мiсце у хворого?
A* Обтурацiйна iшемiя
B. Компресiйна iшемiя
C. Ангiоспастична iшемiя
D. Венозна гiперемiя
E. Артерiальна гiперемiя
2. Хворий 45-ти рокiв висловлює скарги на нудоту, вiдрижку "тухлим", перiо- дичне
блювання, метеоризм. При фракцiйному дослiдженнi секреторної фун- кцiї шлунка
виявлена вiдсутнiсть хлоридної кислоти, ферментiв. Яка пато- логiя шлунково-кишкового
тракту має мiсце у хворого?
A* Ахiлiя
B. Гiпохлоргiдрiя
C. Гiпоацидний стан
D. Ахлоргiдрiя
E. Анацидний стан
3. У дитини з вираженою гiпотрофiєю виникли набряки на нижнiх кiнцiвках, асцит. Якою
є провiдна ланка патогенезу кахектичного набряку у дитини?
A* Зниження онкотичного тиску плазми кровi
B. Пiдвищення гiдростатичного тиску кровi у капiлярах
C. Пiдвищення онкотичного тиску мiжклiтинної рiдини
D. Збiльшення проникностi судинної стiнки
E. Порушення лiмфовiдтоку з тканин
4. При обстеженнi у хворого виявлено пiдвищення вмiсту лiпопротеїнiв низь- кої густини
в сироватцi кровi. Наявнiсть якого захворювання можна чекати у цього хворого?
A* Атеросклероз
B. Запалення легень
C. Гломерулонефрит
D. Гострий панкреатит
E. Гастрит
5. Внаслiдок ушкодження хребта у хворої спостерiгається вiдсутнiсть до- вiльних рухiв у
ногах. Виявленi порушення носять назву:
A* Параплегiя
B. Тетраплегiя
C. Моноплегiя
D. Гемiплегiя
E. Парапарез
6. Хворий скаржиться на бiль за грудниною, потовидiлення та посилене серцебиття. Якi з
перелiчених ферментiв слiд визначити в кровi для пiдтвер- дження дiагнозу iнфаркту
мiокарда?
A* АсАТ, КФК, ЛДГ-1

B. АлАТ, альдолаза, ЛДГ-4
C. Амiлаза, лужна фосфатаза, АлАТ
D. Кисла фосфатаза, ЛДГ-5, ЛДГ-4
E. α-фетопротеїн, альдолаза, КФК
7. У хворого спостерiгається брадикардiя, помiрно вираженi гiпотензiя, зниження
основного обмiну, набряки. Яке iз порушень може спричинити та- кий синдром?
A* Гiпофункцiя щитоподiбної залози
B. Гiпофункцiя паращитоподiбних залоз
C. Гiперфункцiя щитоподiбної залози
D. Гiперфункцiя паращитоподiбних залоз
E. Гiпофункцiя надниркових залоз
8. У жiнки 45-ти рокiв частi матковi кровотечi, спостерiгається загальна слабкiсть,
задишка, тахiкардiя, бiль у дiлянцi серця. У кровi: ер.- 3·109/л, Hb- 70 г/л, КП- 0,7. В мазку
переважають гiпохромнi еритроцити, мiкроцити. Який тип анемiї за механiзмом розвитку
у хворої?
A* Залiзодефiцитна
B. B12-фолiєводефiцитна
C. Гемолiтична
D. Хвороба Мiнковського-Шофара
E. Протеїнодефiцитна
9. Дитина 5-ти рокiв, повернувшись з дитячого садочку, вiдчула слабкiсть, го- ловний
бiль; пiдвищилась температура до 37,5oC. Який це перiод розвитку хвороби?
A* Продромальний
B. Латентний
C. Iнкубацiйний
D. Одужання
E. Розпалу хвороби
10. У пацiєнтки щорiчно в перiод цвiтiння трав виникає гостре катаральне за- палення
кон’юнктиви очей та слизової оболонки порожнини носа, що є проя- вом алергiї. До якого
типу алергiйних реакцiй можна вiднести цi симптоми? A* Анафiлактичний
B. Цитотоксичний
C. Iмунокомплексний
D. Клiтинно-опосередкований
E. Клiтиннi дисфункції
11. Пiд час дослiдження кровi у групи альпiнiстiв, якi беруть участь у схо- дженнi на
вершину, було вiдзначено еритроцитоз, збiльшення кiлькостi ге- моглобiну. Який тип
гiпоксiї призвiв до стимуляцiї еритропоезу у кiстковому мозку?
A* Гiпоксична
B. Змiшана
C. Гемiчна
D. Циркуляторна
E. Тканинна
12. Чоловiк 42-х рокiв, що хворiє на хронiчний калькульозний холецистит, скаржиться на
рiзкий бiль у правому пiдребер’ї, свербiж i жовтяничнiсть шкiрних покривiв, множиннi
дрiбноточковi крововиливи, омилений i зне- барвлений кал (стеаторея). Який тип
жовтяницi спостерiгається у хворого?

A* Механiчна
B. Гемолiтична
C. Паренхiматозна
D. Надпечiнкова
E. Печiнкова
13. До клiнiки був доставлений пацiєнт з дiагнозом "гострий живiт". Лiкар припустив
наявнiсть гострого апендициту i призначив термiновий аналiз кровi. Який показник
пiдтвердить наявнiсть гострого запалення у хворого?
A* Лейкоцитоз
B. Лейкопенiя
C. Еозинофiлiя
D. Еритроцитоз
E. Еритропенiя
14. Чоловiка 37-ми рокiв госпiталiзовано до клiнiки з нападом бронхiальної астми. Який
тип дихання буде спостерiгатися у хворого?
A.* Експiраторна задишка
B. Iнспiраторна задишка
C. Апное
D. Гаспiнг-дихання
E. Гiперпное
15. Робiтник асфальтового заводу 57- ми рокiв скаржиться на слабкiсть, ка- шель з
видiленням харкотиння з домiшкою кровi, бiль у груднiй клiтцi. Вста- новлено дiагноз:
рак легень. Назвiть перший етап канцерогенезу:
A* Трансформацiя
B. Промоцiя
C. Активiзацiя
D. Прогресiя
E. Індукція
16. У хворого з гострою пневмонiєю має мiсце набряк i ущiльнення легене- вої тканини.
Якi клiтини першими iнфiльтрують зону запалення i забезпе- чують ефективний захист вiд
бактерiальної iнфекцiї?
A* Нейтрофiли
B. Моноцити
C. Тромбоцити
D. Еозинофiли
E. Базофіли
17. У хворої на гiпертонiчну хворобу спостерiгаються пiдвищення арте- рiального тиску
до 180/110 мм рт.ст., задишка, цiаноз, тахiкардiя; межi серця розширенi влiво, у легенях вологi хрипи. Якi ознаки термiнової компенсацiї серцевої недостатностi мають мiсце в
хворої?
A* Тахiкардiя
B. Пiдвищення артерiального тиску
C. Цiаноз
D. Задишка
E. Мiогенна дилатація

18. У резус-позитивної дитини, народженої вiд резус-негативної жiнки (ва- гiтнiсть II),
спостерiгаються жовте забарвлення шкiри, патологiчнi рефлекси, судоми. Вмiст
непрямого бiлiрубiну в кровi збiльшений. Жовтяниця якого типу має мiсце у дитини?
A* Гемолiтична
B. Печiнкова, з порушенням захоплення бiлiрубiну
C. Печiнкова, з порушенням кон’югацiї бiлiрубiну
D. Печiнкова, з порушенням екскрецiї бiлiрубiну
E. Механiчна
19. У хворого пiсля автомобiльної катастрофи артерiальний тиск становить 70/40 мм рт.ст.,
добовий дiурез - близько 300 мл. Який механiзм розвитку олiгурiї в даному випадку?
A* Зменшення клубочкової фiльтрацiї
B. Збiльшення клубочкової фiльтрацiї
C. Зменшення канальцевої реабсорбцiї
D. Збiльшення канальцевої реабсорбцiї
E. Зменшення канальцевої секреції
20. У результатi тривалого перебування на свiжому повiтрi в дуже теплому одязi у дитини
пiдвищилася температура тiла, розвинулася загальна слаб- кiсть. Яка форма порушення
терморегуляцiї спостерiгається у даному випад- ку?
A* Екзогенна гiпертермiя
B. Ендогенна гiпертермiя
C. Лихоманка
D. Тепловий шок
E. Центрогенна гiпертермiя
21. У хворого, який страждає на пневмосклероз, pH кровi складає 7,34. Ана- лiз газового
складу кровi показав наявнiсть гiперкапнiї. Дослiдження сечi показало пiдвищення її
кислотностi. Яка форма порушення кислотно-лужного стану має мiсце у хворого?
A* Газовий ацидоз
B. Видiльний алкалоз
C. Газовий алкалоз
D. Негазовий алкалоз
E. Негазовий ацидоз

БУКЛЕТ 2009
1. У дорослої людини системний артерiальний тиск становить 160/100 мм рт.ст.
Пiдвищена концентрацiя у кровi якого гормону може бути причиною цього?
A* Адреналiн
B. Альдостерон
C. Глюкагон
D. Кортизол
E. Тироксин
2. У хворого пiсля резекцiї шлунка з’явилися слабкiсть, блiдiсть шкiрних по- кривiв,
одутлiсть обличчя, збiльшення печiнки та селезiнки. У периферичнiй кровi виявленi
мегалобласти i мегалоцити, гiперхромiя (колiрний показник 1,3). Який вид анемiї
спостерiгається у хворого?
A* B12-дефiцитна
B. Гемолiтична
C. Гiперпластична

D. Залiзодефiцитна
E. Токсична
3. У хворого спостерiгається брадикардiя, помiрно вираженi гiпотензiя, зниження
основного обмiну, набряки. Яке iз порушень може спричинити та- кий синдром?
A* Гiпофункцiя щитоподiбної залози
B. Гiпофункцiя паращитоподiбних залоз
C. Гiперфункцiя щитоподiбної залози
D. Гiперфункцiя паращитоподiбних залоз
E. Гiпофункцiя надниркових залоз
4. 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
5. У хворого на плеврит пiд час плевральної пункцiї отримано прозору рiди- ну без запаху.
Який тип ексудату отримано пiд час пункцiї?
A* Серозний
B. Геморагiчний
C. Гнiйний
D. Фiбринозний
E. Гнилiсний
6. Першими лейкоцитами, що з’являються у вогнищi запалення, є:
A* Нейтрофiли
B. Моноцити
C. Еозинофiли
D. Лiмфоцити
E. Базофіли
7. Жiнка звернулася до лiкаря зi скаргами на біль у ногах, який з’являється надвечiр,
набряклість стоп i гомiлок. Об’єктивно: шкiра на ногах синюшно- го кольору, холодна на
дотик. Який тип порушення периферичного кровообiгу має мiсце у даної хворої?
A* Венозна гiперемiя
B. Артерiальна гiперемiя
C. Iшемiя
D. Стаз
E. Тромбоз
8. Чоловiк 42-х рокiв, що хворiє на хронiчний калькульозний холецистит, скаржиться на
рiзкий бiль у правому пiдребер’ї, свербiж i жовтяничнiсть шкiрних покривiв, множиннi
дрiбноточковi крововиливи, омилений i зне- барвлений кал (стеаторея). Який тип
жовтяницi спостерiгається у хворого?
A* Механiчна
B. Гемолiтична
C. Паренхiматозна
D. Надпечiнкова
E. Печінкова

9. Хворий страждає на атеросклероз судин головного мозку. Аналiз кровi ви- явив
гiперлiпопротеїнемiю. Вмiст якого класу лiпопротеїнiв плазми кровi, найбiльш вiрогiдно,
збiльшений в цьому випадку?
A* Лiпопротеїни низької густини
B. Лiпопротеїни високої густини
C. Хiломiкрони
D. Комплекси глобулiнiв iз стероїдними гормонами
E. Комплекси жирних кислот iз альбумiнами
10. У жiнки 55-ти рокiв з нирковою недостатнiстю артерiальний тиск 170/100 мм рт.ст.
Надмiрна активацiя якої з нижчезазначених систем обумовлює стiйке пiдвищення
артерiального тиску?
A* Ренiн-ангiотензин-альдостеронова
B. Симпато-адреналова
C. Гiпоталамо-гiпофiзарна
D. Центральна нервова
E. Калiкреїн-кiнiнова
11. Пiсля пологової травми у новонародженої дитини вiдзначається обме- ження рухiв
правої верхньої кiнцiвки, гiпорефлексiя, м’язова атрофiя. До якого виду рухових
порушень вiдносяться данi змiни?
A* Периферичний (млявий) паралiч
B. Центральний паралiч
C. Мiастенiя
D. Бульбарний паралiч
E. Неврит
12. Чоловiка 37-ми рокiв госпiталiзовано до клiнiки з нападом бронхiальної астми. Який
тип дихання буде спостерiгатися у хворого?
A* Експiраторна задишка
B. Iнспiраторна задишка
C. Апное
D. Гаспiнг-дихання
E. Гiперпное
13. У хворого на кiстково-мозкову форму променевої хвороби визначили такi змiни
гемограми: лейк.- 2·109/л, лiмфопенiя, ер.- 3,0·1012/л, Hb- 52 г/л, тромб.- 105·109/л,
згортання кровi знижено. Якому перiоду променевої хвороби вiдповiдають зазначенi
змiни?
A* Розпал хвороби
B. Латентний перiод
C. Продромальний перiод
D. Кiнецьхвороби
E. Рецидив
14. При алергiчних реакцiях негайного типу виникає дегрануляцiя тканин- них базофiлiв,
якi виділяють бiологiчно активнi речовини. Однiєю з таких речовин є:
A* Гiстамiн
B. Ацетилхолiн
C. Профiбринолiзин
D. Фактор Хагемана

E. Тромбоксан
15. Жiнка 56-ти рокiв скаржиться на затвердiння в молочнiй залозi, яке з’я- вилось місяць
тому та швидко збiльшується в розмiрах. Об’єктивно: утворен- ня пов’язане з оточуючими
тканинами, горбисте, малорухоме. Назвiть особливостi, якi сприяють iнфiльтративному
росту злоякiсної пухлини:
A* Вiдсутнiсть контактного гальмування
B. Збiльшене утворення кейлонiв
C. Посилення контактного гальмування
D. Збiльшене утворення щiльних контактiв
E. Поява ембрiональних антигенiв
16. У хворого дихання Куссмауля, запах ацетону з рота, зниження тонусу очних яблук,
зiницi вузькi, шкiра суха, полiурiя, глюкозурiя, гiперглiкемiя. Для якої коми характерний
цей симптомокомплекс?
A* Дiабетична
B. Печiнкова
C. Алiментарно-дистрофiчна
D. Гiпоглiкемiчна
E. Надниркова
17. Пацiєнт скаржиться на збiльшення частоти серцевих скорочень, появу пiд- вищеної
пiтливостi, дратiвливостi, безсоння. Зазначенi симптоми виникли в останнi пiвроку. Про
пiдвищену функцiю якої ендокринної залози це свiд- чить?
A* Щитоподiбна залоза
B. Пiдшлункова залоза
C. Наднирковi залози
D. Статевi залози
E. Тимур
18. У хворого встановлено пiдвищення в плазмi кровi вмiсту загального бiлi- рубiну за
рахунок непрямого, в калi та сечi - високий вмiст стеркобiлiну, рiвень прямого бiлiрубiну
в кровi в межах норми. Про яку жовтяницю слiд думати?
A* Гемолiтична
B. Механiчна
C. Синдром Жiльбера
D. Паренхiматозна
E. Фiзiологiчна жовтяниця
19. Хворий 47-ми рокiв з травмою руки госпiталiзований у станi больового шоку.
Об’єктивно: стан важкий, свiдомiсть сплутана, шкiрнi покриви вологi, блiдi з
акроцiанозом. Вiдзначається тахiпное, тахiкардiя, зниження артерiаль- ного тиску. Який
вид гiпоксiї переважає у хворого?
A* Циркуляторна
B. Гемiчна
C. Тканинна
D. Дихальна
E. Субстратна
20. У хворої на гiпертонiчну хворобу спостерiгаються пiдвищення арте- рiального тиску
до 180/110 мм рт.ст., задишка, цiаноз, тахiкардiя; межi серця розширенi влiво, у легенях -

вологi хрипи. Якi ознаки термiнової компенсацiї серцевої недостатностi маютьмiсце в
хворої?
A* Тахiкардiя
B. Пiдвищення артерiального тиску
C. Цiаноз
D. Задишка
E. Мiогенна дилятацiя
21. Чоловiк 45-ти рокiв впродовж 10-ти рокiв хворiє на цукровий дiабет. У важкому станi
доставлений до лiкарнi. На другий деньперебування у стацiо- нарi його стан рiзко
погiршився: розвинулася кома, з’явилося шумне глибоке дихання, при якому глибокi
вдихи змiнювалися посиленими видихами за уча- стю 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
22. Пiсля вживання фенацетину пацiєнт скаржиться на бiль в горлi, неможливiстьковтання. Отоларинголог дiагностував некротичну ангiну. В кровi: Hb- 130 г/л,
ер.- 4,5·1012/л, лейк.- 3,0·109/л, серед них лiмф.- 75%, нейтр.- 10%, еозин.- 5%, мон.- 10%.
Визначте порушення бiлої кровi у пацiєнта:
A* Нейтропенiя
B. Нейтрофiлiя
C. Моноцитоз
D. Еозинофiлiя
E. Лiмфопенiя
23. Хворому 3 роки тому був поставлений дiагноз хронiчний гломерулоне- фрит.
Впродовж 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

БУКЛЕТ 2008
1. У хворої з хронiчним гломерулонефритом при дослiдженнi сечi виявленi протеїнурiя,
гематурiя, лейкоцитурiя. Про порушення якого процесу у нир- ках свiдчить протеїнурiя?
A* Клубочкова фiльтрацiя
B. Канальцева секрецiя
C. Канальцева реабсорбцiя
D. Канальцева секрецiя i реабсорбцiя
E. Нирковий кровотiк
2. 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
3. Пiд час iспиту в студента пiдвищився артерiальний тиск та прискорилося серцебиття.
Вкажiть можливу причину такого явища:
A* Пiдвищення тонусу симпатичної нервової системи
B. Зниження порогу збудливостi α та β адренорецепторiв
C. Збiльшення об’єму циркулюючої кровi
D. Зниження тонусу парасимпатичної нервової системи
E. Видiлення глюкокортикоїдiв
4. Жiнка 40-ка рокiв протягом тривалого часу страждає на ряснi матковi кровотечi. У
кровi: Hb- 90 г/л, ер.- 3,9·1012/л, КП- 0,69. Яка головна причина розвитку гiпохромної
анемiї?
A* Втрата залiза з кров’ю
B. Пiдвищення споживання залiза
C. Незасвоєння залiза органiзмом
D. Дефiцит вiтамiну B12
E. Недостатнє надходження залiза з їжею
5. У хворого, що тривало хворiє на виразкову хворобу шлунка, вiдзначається рiзке
виснаження, блiдiсть шкiри, слабкiсть, втрата апетиту, вiдраза до м’ясної їжi. При бiопсiї
слизової шлунка виявлений клiтинний атипiзм. Для якої патологiї характернi данi
симптоми?
A* Злоякiсна пухлина шлунка
B. Доброякiсна пухлина шлунка
C. Полiпоз
D. Гiпертрофiчний гастрит
E. Глистна iнвазiя
6. У хворого пiсля крововиливу у мозок стали неможливими активнi рухи лiвих руки i
ноги. Тонус м’язiв цих кiнцiвок пiдвищений, їх спинальнi рефлекси рiзко посиленi,
розширенi зони рефлексiв. Назвiть вид розладу центральної нервової системи у хворого:
A* Центральний паралiч
B. Периферичний паралiч
C. Спинальний шок
D. Млявий паралiч
E. Рефлекторний параліч
7. У людини внаслiдок зменшення реабсорбцiї води у канальцях нефрону до- бовий дiурез
збiльшився до 10 лiтрiв. Зниження секрецiї якого гормону мо- же бути причиною цього?
A* Вазопресин
B. Альдостерон
C. Паратгормон
D. Тирокальцитонiн
E. Інсулін
8. . Якi розлади можливi при недостатностi функцiї щитоподiбної залози в ранньому
дитячому вiцi?
A* Кретинiзм
B. Нанiзм
C. Гiгантизм

D. Базедова хвороба
E. Синдром Iценка-Кушiнга
9. У хворого жовтяницею встановлено: пiдвищення у плазмi кровi вмiсту непрямого
(вiльного) бiлiрубiну, в калi i сечi - високий вмiст стеркобiлiну, рi- вень прямого
(зв’язаного) бiлiрубiну в межах норми. Який вид жовтяницi має мiсце у хворого?
A* Гемолiтична
B. Жовтяниця немовлят
C. Паренхiматозна
D. Хвороба Жiльбера
E. Механічна
10. У людини у складi шлункового соку знижений вмiст ферментiв. Функцiя яких
секреторних клiтин шлунка порушена?
A* Головнi клiтини залоз
B. Парiєтальнi клiтини залоз
C. Мукоцити залоз
D. Клiтини покривного епiтелiю
E. G-клiтини
11. Пiсля повторного введення хворому пенiцилiну через декiлька хвилин у нього
з’явилися ядуха, затерплiсть язика, запаморочення, гiперемiя, а потiм блiдiсть шкiри. Що
зумовило такий важкий стан хворого?
A* Анафiлактичний шок
B. Сироваткова хвороба
C. Гемолiтична анемiя
D. Гострий гломерулонефрит
E. Бронхiальна астма
12. У хворого спостерiгається брадикардiя, помiрно вираженi гiпотензiя, зниження
основного обмiну, набряки. Яке iз порушень може спричинити та- кий синдром?
A* Гiпофункцiя щитоподiбної залози
B. Гiпофункцiя паращитоподiбних залоз
C. Гiперфункцiя щитоподiбної залози
D. Гiперфункцiя паращитоподiбних залоз
E. Гiпофункцiя надниркових залоз
13. У хворого на хронiчну форму серцевої недостатностi з’явились набряки м’яких тканин
гомiлок. Який iз патогенетичних факторiв набряку є провi- дним у даному випадку?
A* Пiдвищення гiдростатичного тиску в капiлярах
B. Зниження осмотичного тиску в плазмi кровi
C. Пiдвищення онкотичного тиску в тканинах
D. Зниження гiдростатичного тиску в капiлярах
E. Пiдвищення осмотичного тиску в тканинах
14. У хворого 38-ми рокiв, який перенiс гепатит i продовжував вживати ал- коголь,
розвинулись ознаки цирозу печiнки з асцитом i набряками на нижнiх кiнцiвках. Якi змiни
складу кровi стали вирiшальними в розвитку набрякiв?
A* Гiпоальбумiнемiя
B. Гiпоглобулiнемiя
C. Гiпохолестеринемiя
D. Гiпокалiємiя

E. Гiпоглiкемiя
15. Введення хворому глюкокортикоїдiв призводить до пiдвищення рiвня глюкози в кровi.
Який з наведених процесiв активується при цьому в печiнцi? A* Глюконеогенез
B. Глiкогенолiз
C. Окиснення жирних кислот
D. Кетогенез
E. Гліколіз
16. Яка форма гiпоксiї розвивається пiд час шоку та колапсу?
A* Циркуляторна
B. Дихальна
C. Гiпоксична
D. Гемiчна
E. Тканинна
17. Хворий 56-ти рокiв скаржиться на бiль суглобiв кистей рук, в основному у нiчний час,
обмеження рухiв. Об’єктивно: має мiсце деформуюча, болюча припухлiсть уражених
суглобiв. В кровi i сечi виявлено пiдвищений вмiст сечо- вої кислоти. Яке захворювання
розвинулось у хворого?
A* Подагра
B. Пелагра
C. Фенiлкетонурiя
D. Алкаптонурiя
E. Тирозином
18. Чоловiк 42-х рокiв, що хворiє на хронiчний калькульозний холецистит, висловлює
скарги на рiзкий бiль у правому пiдребер’ї, свербiж i жовтяни- чнiсть шкiрних покривiв,
множиннi дрiбноточковi крововиливи, омилений i знебарвлений кал (стеаторея). Який тип
жовтяницi спостерiгається у хво- рого?
A* Механiчна
B. Гемолiтична
C. Паренхiматозна
D. Надпечiнкова
E. Печінкова
19. Суглоби хворого збiльшенi за розмiром, мають вигляд потовщених деформованих
вузлiв. У кровi - пiдвищений вмiст сечової кислоти та її со- лей. Порушення обмiну яких
речовин є причиною такого стану?
A* Пурини
B. Пiримiдини
C. Порфiрини
D. Холестерин
E. Фосфоліпіди
20. У хлопчика 4-х рокiв вмiст глюкози в плазмi кровi складає 12 ммоль/л. Дефiцит якого
гормону може бути причиною цього?
A* Iнсулiн
B. Глюкагон
C. Кортизол
D. Соматотропiн
E. Кортикотропін

21. Чоловiк 40-ка рокiв скаржиться на загальну слабкiсть, головний бiль, пiд- вищення
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
22. Хворий 58-ми рокiв звернувся зi скаргами на стiйке зростання артерi- ального тиску.
При клiнiчному обстеженнi у нього виявлена хронiчна хво- роба нирок з порушенням
ренального кровотоку. Активацiя якої системи регуляцiї функцiй стала причиною
зростання артерiального тиску в цього хворого?
A* Ренiн-ангiотензинова
B. Парасимпатична нервова
C. Симпатична нервова
D. Симпато-адреналова
E. Гiпоталамо-гiпофiзарно-надниркова
23. У дитини внаслiдок попадання гарячої води на руку виник опiк. Шкiра на мiсцi опiку
яскраво-червона. Яке порушення мiсцевого кровообiгу виникло на мiсцi опiку?
A* Артерiальна гiперемiя
B. Венозна гiперемiя
C. Стаз
D. Тромбоз
E. Емболія
24. У чоловiка є ознаки атеросклеротичного ураження серцево-судинної си- стеми.
Збiльшення якого з показникiв бiохiмiчного аналiзу кровi, найбiльш вi- рогiдно, для цього
стану?
A* Вмiст лiпопротеїнiв низької густини
B. Вмiст лiпопротеїнiв високої густини
C. Вмiст хiломiкронiв
D. Активнiсть ЛДГ-5
E. Активнiсть панкреатичної лiпази
25. У хворого обструктивний тип дихальної недостатностi. Назвiть захво- рювання, при
якому настає така дихальна недостатнiсть:
A* Бронхiальна астма
B. Пневмонiя
C. Ексудативний плеврит
D. Пневмоконiоз
E. Пневмоторакс
26. Пацiєнт 54-х рокiв пiсля значного психоемоцiйного напруження раптово вiдчув
сильний бiль за грудниною з iррадiацiєю в лiву руку, лiвий бiк шиї, страх смертi, вiн
вкрився холодним потом. Прийом нiтроглiцерину вгамував бiль. Назвiть розлад мiсцевого
кровообiгу в серцi, який найбiльш вiрогiдно розвинувся в даному випадку:
A* Iшемiя
B. Тромбоз
C. Емболiя

D. Артерiальна гiперемiя
E. Венозна гіперемія
27. У чоловiка бiль у правому пiдребер’ї, кал ахолiчний. Знебарвлення ка- лових мас у
даного пацiєнта зумовлене вiдсутнiстю в них:
A* Стеркобiлiну
B. Гемоглобiну
C. Бiлiрубiну
D. Жовчних кислот
E. Скатолу
28. Пiд час надування повiтряних кульок хлопець робив максимально гли- бокi та тривалi
вдихи i видихи. Через деякий час в нього виникло легке запа- морочення. Яка вiрогiдна
причина цього явища?
A* Зниження pCO2 в кровi
B. Пiдвищення pCO2 в кровi
C. Звуження бронхiв
D. Збiльшення артерiального тиску
E. Зниження pO2 в кровi
29. У дитини в дiлянцi опiку спостерiгається гiперемiя шкiри, невеличкi пухирцi,
заповненi прозорою рiдиною. Якого характеру рiдина в пухирцях?
A* Серозний ексудат
B. Геморагiчний ексудат
C. Гнiйний ексудат
D. Транссудат
E. Гнилiсний ексудат
30. Хворий впродовж 10-ти рокiв хворiє 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 експiра- торних м’язiв. Яка форма
порушення дихання спостерiгається у хворого?
A* Дихання Куссмауля
B. Стенотичне дихання
C. Тахiпное
D. Дихання Чейн-Стокса
E. Дихання Бiота

БУКЛЕТ 2007
1. Хворий 56-ти рокiв скаржиться на перiодичнi напади болю в дiлянцi сер- ця, що
iррадiюють в лiву руку, iнколи в лiву лопатку, та купiруються прийман- ням
нiтроглiцерину. Яку патологiю серця можна запiдозрити в цього хворого? A*
Стенокардiя
B. Iнфаркт мiокарда
C. Мiокардит
D. Ендокардит
E. Перiкардит

2. Хвора 54-х рокiв з виразковою хворобою шлунка скаржиться на рiзку слаб- кiсть 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
3. Який внутрiшньосерцевий механiзм компенсацiї спрацьовує в умовах сер- цевої
недостатностi перевантаженням об’ємом кровi?
A* Гетерометричний
B. Тахiкардiя
C. Гомеометричний
D. Гiпертрофiя мiокарда
E. Пiдвищення частоти дихання
4. У хворого виявлено анацидний гастрит. Активнiсть якого ферменту при цьому буде
зниженою?
A* Пепсин
B. Амiлаза
C. Лiпаза
D. Хiмотрипсин
E. Трипсин
5. У дитини з вираженою гiпотрофiєю виникли набряки на нижнiх кiнцiвках, асцит. Якою
єпровiдна 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
6. В основi якого захворювання згортальної системи кровi лежить рiзке уповiльнення
згортання кровi за рахунок порушення утворення плазмового тромбопластину (дефiцит
VIII фактора)?
A* Гемофiлiя
B. Тромбоцитопенiчна пурпура
C. Геморагiчний васкулiт
D. Симптоматична тромбоцитопенiя
E. Геморагiчна пурпура
7. Для визначення чутливостi до антибiотикiв пацiєнту внутрiшньошкiрно ввели 0,2 мл
розчину пенiцилiну. Через 10 хвилин у мiсцi введення з’явилися гiперемiя та набряк. До
якого типу, за класифiкацiєю Кумбса та Джелла, вiд- носиться ця реакцiя?
A* Анафiлактична реакцiя (феномен Оверi)
B. Цитотоксична реакцiя
C. Реакцiя типу феномена Артюса
D. Гiперчутливiсть сповiльненого типу
E. Туберкулiнова реакцiя

8. Пiд час iспиту в студента пiдвищився артерiальний тиск та прискорилося серцебиття.
Вкажiть можливу причину такого явища:
A* Пiдвищення тонусу симпатичної нервової системи
B. Зниження порогу збудливостi α та β адренорецепторiв
C. Збiльшення об’єму циркулюючої кровi
D. Зниження тонусу парасимпатичної нервової системи
E. Видiлення глюкокортикоїдiв
9. Який класифiкацiйний критерiй об’єднує наступнi види анемiй: постгемо- рагiчну,
гемолiтичну та анемiю внаслiдок порушення кровотворення?
A* Патогенез
B. Етiологiя
C. Тип кровотворення
D. Здатнiсть кiсткового мозку до регенерацiї
E. Кольоровий показник
10. При дослiдженнi складу сечi виявили змiни концентрацiї iонiв натрiю. Який з гормонiв
забезпечуєрегуляцiю реабсорбцiї iонiв натрiю у канальцях нефрону?
A* Альдостерон
B. Вазопресин
C. Соматостатин
D. Адреналiн
E. Паратгормон
11. При нападi калькульозного холециститу в хворого з’явився омилений кал, стеаторея.
Про порушення якого етапу жирового обмiну свiдчать цi змiни?
A* Перетравлення та всмоктування
B. Транспорт
C. Промiжний обмiн
D. Обмiн у жировiй тканинi
E. Депонування
12. Яка форма гiпоксiї розвивається пiд час шоку та колапсу?
A* Циркуляторна
B. Дихальна
C. Гiпоксична
D. Гемiчна
E. Тканинна
13. Першими лейкоцитами, що з’являються у вогнищi запалення, є:
A* Нейтрофiли
B. Моноцити
C. Еозинофiли
D. Лiмфоцити
E. Базофіли
14. Збiльшене утворення якого гормону спостерiгається у хворого з феохро- моцитомою?
A* Адреналiн
B. Глюкагон
C. Iнсулiн
D. Тироксин
E. Соматотропін

15. Хворий з хронiчним калькульозним холециститом, скаржиться на рiзкий бiль в
правому пiдребер’ї, свербiж i жовтяничнiсть шкiрних покривiв, множиннi дрiбноточковi
крововиливи, омилений i знебарвлений кал (стеато- рея). Який тип жовтяницi
спостерiгається в хворого?
A* Механiчна
B. Гемолiтична
C. Паренхiматозна
D. Надпечiнкова
E. Печінкова
16. У кровi хворого при обстеженнi виявлено пiдвищений вмiст ферментiв: креатинкiнази
(MB-iзоформа), АсАТ i ЛДГ - 1, 2. Яку патологiю слiд насампе- ред припустити у цьому
випадку?
A* Iнфаркт мiокарда
B. М’язова дистрофія
C. Цироз печiнки
D. Ураження центральної нервової системи
E. Панкреатит
17. Яка патологiя тканинного росту гiстоморфологiчно характеризується клiтинним та
тканинним атипiзмом?
A* Злоякiсна пухлина
B. Дистрофiя
C. Дегенерацiя
D. Доброякiсна пухлина
E. Регенерацiя
18. У хворого виявлено нейтрофiльний лейкоцитоз iз зсувом лейкоцитарної формули влiво.
Це характерно для:
A* Гострого запального процесу
B. Хронiчного запального процесу
C. Аутоiмунного процесу
D. Алергiї
E. Ревматизму
19. Пiд час профiлактичного обстеження жiнки знайшли збiльшення розмiрiв
щитоподiбної залози, екзофтальм, пiдвищення температури тiла, збiльшення частоти
серцевих скорочень до 110 на хвилину. Вмiст якого гормону в кровi доцiльно перевiрити?
A* Тироксин
B. Норадреналiн
C. Адреналiн
D. Iнсулiн
E. Кортизон
20. У хворого дiагностовано рак правої легенi та призначене оперативне лiкування. Пiсля
операцiї правобiчної пульмонектомiї у хворого з’явилася ви- ражена задишка. Яка форма
дихальної недостатностi розвинулася у хворого? A* Легенева рестриктивна
B. Центральна
C. Периферична
D. Легенева обструктивна
E. Торако-дiафрагмальна

21. При рентгенологiчному обстеженнi пацiєнта була вiдмiчена затримка пе- реходу
рентгеноконтрастної речовини з шлунка до дванадцятипалої кишки. Порушення якої
функцiїi травного каналу єпричиною цього?
A* Евакуаторна функцiя шлунка
B. Секреторна функцiя
C. Мембранне травлення
D. Всмоктування води
E. Перетравлення білків
22. Хворий скаржиться на бiль в епiгастрiї оперiзуючого характеру. При об- стеженнi
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
23. При обстеженнi у хворої виявленi ознаки мiокардiальної серцевої недо- статностi.
Вкажiть можливу причину серцевої недостатностi мiокардiально- го типу:
A* Iнфекцiйний мiокардит
B. Коарктацiя аорти
C. Емфiзема легень
D. Мiтральний стеноз
E. Гiпертонiчна хвороба
24. 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 експi- раторних м’язiв. Яка форма
порушення дихання спостерiгається у хворого?
A* Дихання Куссмауля
B. Стенотичне дихання
C. Тахiпное
D. Дихання Чейн-Стокса
E. Дихання Бiота
25. Хворому 3 роки тому був поставлений дiагноз хронiчний гломерулоне- фрит.
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

БУКЛЕТ 2006
1. У хворого 67-и рокiв пiд вечiр почали з’являтися набряки на ногах. За нiч цi набряки
зникають. Який вид набряку виник у хворого?
A* Серцевий
B. Нирковий

C. Печiнковий
D. Голодний
E. Алергічний
2. Який внутрiшньосерцевий механiзм компенсацiї спрацьовує в умовах сер- цевої
недостатностi перевантаженням об’ємом кровi?
A* Гетерометричний
B. Тахiкардiя
C. Гомеометричний
D. Гiпертрофiя мiокарда
E. Пiдвищення частоти дихання
3. У вiддiленнi судово-медичної експертизи було проведено дослiдження кровi померлого
вiд отруєння чадним газом при пожежi. Як називається з’єд- нання гемоглобiну (Hb) та
чадного газу (СО)?
A* Карбоксигемоглобiн
B. Оксигемоглобiн
C. Карбгемоглобiн
D. Мiоглобiн
E. Карбоген
4. У хворого на фонi неспецифiчного виразкового колiту розвинулася анемiя. У кровi:
гiпохромiя, мiкроанiзоцитоз, пойкiлоцитоз. Про який вид анемiї слiд думати?
A* Залiзодефiцитна
B. В12-фолiєво-дефiцитна
C. Апластична
D. Гемолiтична
E. Сидеробластна
5. Хворий на подагру скаржиться на бiль у суглобах. Зростання концентрацiї якої
речовини в кровi та сечi зумовлює цю симптоматику?
A* Сечова кислота
B. Гiпоксантин
C. Глюкоза
D. Ксантин
E. Алантоїн
6. У хворого на iшемiчну хворобу серця раптово виник бiль за грудниною з iррадiацiєю в
лiву руку, щелепу, лiву половину шиї. Хворий вкрився холо- дним потом, вiдчув
"страхсмертi". Пiсля прийому нiтроглiцерину бiль вщух. Яке захворювання в хворого?
A* Стенокардiя
B. Мiжреберна невралгiя
C. Iнфаркт мiокарда
D. Мiокардiодистрофiя
E. Перикардит
7. У хворого виявлено анацидний гастрит. Активнiсть якого ферменту при цьому буде
зниженою?
A* Пепсин
B. Амiлаза
C. Лiпаза
D. Хiмотрипсин

E. Трипсин
8. Хворий 22-хрокiв скаржиться на слабкiсть, субфебрильну температуру, жовтяничнiсть
склер, темну сечу, слабкозабарвлений кал. У кровi: рiвень пря- мого бiлiрубiну - 27,4
мкмоль/л, непрямого бiлiрубiну - 51,3 мкмоль/л. Яка патологiя печiнки має мiсце у
хворого?
A* Паренхiматозна жовтяниця
B. Механiчна жовтяниця
C. Гемолiтична жовтяниця
D. Синдром холемiї
E. Синдром портальної гіпертензії
9. В основi якого захворювання згортальної системи кровi лежить рiзке уповiльнення
згортання кровi за рахунок порушення утворення плазмового тромбопластину (дефiцит
VIII фактора)?
A* Гемофiлiя
B. Тромбоцитопенiчна пурпура
C. Геморагiчний васкулiт
D. Симптоматична тромбоцитопенiя
E. Геморагiчна пурпура
10. Вiдомо, що при лихоманцi пiдвищення температури вiдбувається пiд впливом
пiрогенiв. Якi клiтини кровi утворюють вториннi пiрогени?
A* Моноцити-макрофаги
B. Плазматичнi клiтини
C. Еритроцити
D. Тромбоцити
E. Базофіли
11. Для визначення чутливостi до антибiотикiв пацiєнту внутрiшньошкiрно ввели 0,2 мл
розчину пенiцилiну. Через 10 хвилин у мiсцi введення з’явилися гiперемiя та набряк. До
якого типу, за класифiкацiєю Кумбса та Джелла, вiд- носиться ця реакцiя?
A* Анафiлактична реакцiя (феномен Оверi)
B. Цитотоксична реакцiя
C. Реакцiя типу феномена Артюса
D. Гiперчутливiсть сповiльненого типу
E. Туберкулiнова реакцiя
12. В експериментi у тварин пiсля перев’язування загальної жовчної прото- ки
припиняється надходження жовчi в дванадцятипалу кишку. Травлення яких речовин
порушується при цьому?
A* Жири
B. Вуглеводи
C. Бiлки
D. Мiкроелементи
E. Електроліти
13. При тривалому перебуваннi в горах вiдзначається збiльшення кисневої ємностi кровi.
Яка можлива причина такого явища?
A* Виникає функцiональний еритроцитоз
B. Збiльшується РО2 в атмосферному повiтрi
C. Збiльшується РО2 в атмосферному повiтрi

D. Зменшуються частота та глибина дихання
E. Виникає газовий ацидоз
14. Пiд час iспиту в студента пiдвищився артерiальний тиск та прискорилося серцебиття.
Вкажiть можливу причину такого явища:
A* Пiдвищення тонусу симпатичної нервової системи
B. Зниження порогу збудливостi α та β адренорецепторiв
C. Збiльшення об’єму циркулюючої кровi
D. Зниження тонусу парасимпатичної нервової системи
E. Видiлення глюкокортикоїдiв
15. У пацiєнта спостерiгаються точковi крововиливи на яснах, твердому та м’якому
пiднебiннi, слизовiй щiк. З порушенням яких формених елементiв кровi це пов’язано?
A* Тромбоцити
B. Еозинофiли
C. Моноцити
D. Лiмфоцити
E. Еритроцити
16. Пiд час обстеження в хворої виявлено ознаки мiокардiальної серцевої недостатностi.
Вкажiть можливу причину серцевої недостатностi мiокардi- ального типу:
A* Iнфекцiйний мiокардит
B. Коарктацiя аорти
C. Емфiзема легень
D. Мiтральний стеноз
E. Гiпертонiчна хвороба
17. Який вид набряку може розвинутися пiд час голодування, коли в органiзмi
починається розпад та утилiзацiя власних бiлкiв?
A* Кахектичний
B. Запальний
C. Алергiчний
D. Токсичний
E. Лiмфогенний
18. Жiнка 40-а рокiв протягом тривалого часу страждає на ряснi матковi кровотечi. У
кровi: Hb- 90 г/л, ер.- 3,9*1012/л, КП- 0,69. Яка головна причина розвитку гiпохромної
анемiї?
A* Втрата залiза з кров’ю
B. Пiдвищення споживання залiза
C. Незасвоєння залiза органiзмом
D. Дефiцит вiтамiну В12
E. Недостатнє надходження залiза з їжею
19. У дитини, яка народилася вiд резус-негативної матерi (вагiтнiсть II), спо- стерiгається
жовте забарвлення шкiри, патологiчнi рефлекси, судоми. Вмiст непрямого бiлiрубiну в
кровi збiльшений. Жовтяниця якого типу має мiсце в дитини?
A* Гемолiтична
B. Печiнкова, з порушенням захоплення бiлiрубiну
C. Печiнкова, з порушенням кон’югацiї бiлiрубiну
D. Печiнкова, з порушенням екскрецiї бiлiрубiну
E. Механiчна

20. Хворому 3 роки тому був поставлений дiагноз хронiчний гломерулоне- фрит.
Протягом останніх 6 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
21. Якi розлади можливi при недостатностi функцiї щитоподiбної залози в ранньому
дитячому вiцi?
A* Кретинiзм
B. Нанiзм
C. Гiгантизм
D. Базедова хвороба
E. Синдром Iценко-Кушiнга
22. Юнак 17-и рокiв скаржиться на порушення сну, зниження маси тiла, сер- цебиття.
Пiсля обстеження встановлено гiперплазiю щитоподiбної залози II ступеня. Якi
порушення рiвнiв гормонiв найбiльш характернi для цього захво- рювання?
A* Пiдвищення тироксину
B. Зниження тироксину
C. Пiдвищення соматотропiну
D. Зниження соматотропiну
E. Зниження трийодтиронiну
23. Хворий 62-хрокiв надiйшов до неврологiчного вiддiлення в зв’язку з мозковим
крововиливом. Стан важкий, спостерiгається поглиблення дихання та збiльшення частоти,
а потiм його зменшення до апное, пiсля чого цикл дихальних рухiв поновлюється. Який
тип дихання виникає в хворого?
A* Чейна-Стокса
B. Бiота
C. Гаспiнг-дихання
D. Апнейстичне
E. Куссмауля
24. У жiнки 45-ти рокiв в перiод цвiтiння трав з’явилося гостре запальне захворювання
верхнiх дихальних шляхiв та очей: гiперемiя, набряк, слизовi видiлення. Який вид
лейкоцитозу буде найхарактернiшим при цьому?
A* Еозiнофiлiя
B. Нейтрофiлiя
C. Моноцитоз
D. Базофiлiя
E. Лiмфоцитоз
25. До лiкаря звернувся хворий зi скаргами на постiйну спрагу. Виявлена гi- перглiкемiя,
полiурiя та пiдвищений апетит. Яке захворювання найбiльш вi- рогiдне?
A* Iнсулiнозалежний дiабет
B. Мiкседема
C. Стероїдний дiабет
D. Аддiсонова хвороба
E. Глiкогеноз I типу

26. . Пiсля повторного введення хворому пенiцилiну через декiлька хвилин у нього
з’явилися ядуха, затерплiсть язика, запаморочення, гiперемiя, а потiм блiдiсть шкiри. Що
зумовило такий важкий стан хворого?
A* Анафiлактичний шок
B. Сироваткова хвороба
C. Гемолiтична анемiя
D. Гострий гломерулонефрит
E. Бронхiальна астма

БУКЛЕТ 2005
1. В аналiзi кровi хворого, який 5 рокiв тому перенiс резекцiю шлунка, спосте- рiгається
зменшення кiлькостi еритроцитiв, падiння рiвня гемоглобiну; кольоровий показник - 1,3;
мегалоцити, мегалобласти, тiльця Жоллi. Який вид анемiї розвинувся у хворого?
A* В12-дефiцитна
B. Залiзодефiцитна
C. Гемолiтична
D. Апластична
E. Постгеморагiчна
2. Який внутрiшньосерцевий механiзм компенсацiї спрацьовує в умовах сер- цевої
недостатностi перевантаженням об’ємом кровi?
A* Гетерометричний
B. Тахiкардiя
C. Гомеометричний
D. Гiпертрофiя мiокарда
E. Пiдвищення частоти дихання
3. У хворого внаслiдок отруєння цiанiдами виникла блокада дихальних фер- ментiв
(цитохромiв). Який вид гiпоксiї спостерiгається?
A* Тканева
B. Гемiчна
C. Гiпоксична
D. Циркуляторна
E. Дихальна
4. У хворого на фонi неспецифiчного виразкового колiту розвинулася ане- мiя. В кровi:
гiпохромiя, мiкроанiзоцитоз, пойкiлоцитоз. Про який вид анемiї слiд думати лiкарю?
A* Залiзодефiцитна
B. В12-фолiєво-дефiцитна
C. Апластична
D. Гемолiтична
E. Сидеробластна
5. У хворого 40 рокiв на iшемiчну хворобу серця та захворювання судин нiг
(облiтеруючий ендартерiїт), пiд час огляду нижнiх кiнцiвок виявлено блi- дiсть та
дистрофiчнi змiни шкiри, пониження мiсцевої температури, пору- шення чутливостi, бiль.
Яке порушення периферичного кровообiгу має мiсце у хворого?
A* Обтурацiйна iшемiя
B. Компресiйна iшемiя
C. Ангiоспастична iшемiя

D. Венозна гiперемiя
E. Артерiальна гiперемiя
6. Хворий 45 рокiв скаржиться на нудоту, вiдрижку "тухлим", перiодичну блювоту,
метеоризм. Об’єктивно: зниження маси тiла, сухiсть шкiри, слизо- вих оболонок. Пiд час
фракцiйного дослiдження секреторної функцiї шлунку виявлено вiдсутнiсть соляної
кислоти, ферментiв. Яка патологiя ШКТ має мi- сце у хворого?
A* Ахiлiя
B. Гiпохлоргiдрiя
C. Гiпоацидний стан
D. Ахлоргiдрiя
E. Анацидний стан
7. Хворий 22 рокiв скаржиться на слабкiсть, субфебрильну температуру, жовтяничнiсть
склер, темну сечу, слабкозабарвлений кал. У кровi: рiвень пря- мого бiлiрубiну - 27,4
мкмоль/л, непрямого бiлiрубiну - 51,3 мкмоль/л. Яка патологiя печiнки має мiсце у
хворого?
A* Паренхиматозна жовтяниця
B. Механiчна жовтяниця
C. Гемолiтична жовтяниця
D. Синдром холемiя
E. Синдром портальної гiпертензiї
8. У хворого 72 рокiв з дiагнозом "перитонiт"пiд час лапаротомiї (розтину) черевної
порожнини отримана рiдина мутно-жовтого кольору iз зеленуватим вiдтiнком,
неприємного запаху; вмiст бiлку - 0,39 г/л, в осадi значна кiль- кiсть дегенеративних форм
нейтрофiлiв, гнiйнi тiльця. Визначте характер рiдини, яка отримана пiд час пункцiї:
A* Гнильний ексудат
B. Гнiйний ексудат
C. Геморагiчний ексудат
D. Серозний ексудат
E. Транссудат
9. У дитини 6 рокiв спостерiгається затримка фiзичного, статевого та розу- мового
розвитку. Порушення секрецiї якого гормону (яких гормонiв) може стати причиною
даного стану?
A* Зниження секрецiї тиреоїдних гормонiв
B. Пiдвищення секрецiї кортизолу
C. Зниження секрецiї кортизолу
D. Зниження секрецiї статевих гормонiв
E. Зниження секрецiї гормону росту
10. У людини добовий дiурез 10 л. Скарги на вiдчуття спраги. Концентрацiя глюкози в
кровi - 5,1 ммоль/л. Причиною такого стану може бути порушен- ня видiлення:
A* Вазопресину
B. Окситоцину
C. Гонадотропiну
D. Iнсулiну
E. Тироксину

11. У 1915 роцi японськi вченi Iшикава та Ямагiва вперше викликали в експе- риментi
пухлину, змащуючи шкiру вуха кролiв кам’яновугiльною смолою. Який метод
експериментального вiдтворення пухлин був застосований?
A* Iндукцiї хiмiчними речовинами
B. Трансплантацiї
C. Експлантацiї
D. Iндукцiї безклiтинним фiльтратом
E. Iндукцiї радiоактивними iзотопами
12. Для визначення чутливостi до антибiотикiв пацiєнту внутрiшньошкiрно ввели 0,2 мл
розчину пенiцилiну. Через 10 хвилин у мiсцi введення з’явилися гiперемiя та набряк. До
якого типу, за класифiкацiєю Кумбсу та Джелла, вiд- носиться ця реакцiя?
A* Анафiлактична реакцiя (феномен Оверi)
B. Цитотоксична реакцiя
C. Реакцiя типу феномена Артюса
D. Гiперчутливiсть сповiльненого типу
E. Туберкулiнова реакцiя
13. У хворого похилого вiку перелом правої стегнової кiстки. Пiд час транс- портування
стан хворого погiршився, рiзко знизився кров’яний тиск, виникли ознаки емболiї
легеневої артерiї. Виберiть найбiльшвiрогiдну причину даного ускладнення:
A* Жирова емболiя
B. Тканинна емболiя
C. Тромбоемболiя
D. Газова емболiя
E. Повiтряна емболія
14. Пiд час бiохiмiчного обстеження у хворого виявлено гiперглiкемiю, глю- козурiю,
високу густину сечi; у кровi - пiдвищена кiлькiсть глюкокортикої- дiв. Одночасно в кровi
та сечi виявлено пiдвищений вмiст 17–кетостероїдiв. Визначте, який тип дiабету
розвинувся:
A* Стероїдний дiабет
B. Цукровий дiабет I-го типу
C. Нирковий дiабет
D. Цукровий дiабет II-го типу
E. Нецукровий дiабет
15. Пацiєнт скаржиться на постiйне вiдчуття спраги, втомлюванiсть. Добовий дiурез
становить 3–4 л, концентрацiя глюкози в кровi знаходится в межах норми. Нестача якого
гормону призводить до вказаних змiн в органiзмi?
A* Вазопресину
B. Глюкагону
C. Iнсулiну
D. Тироксину
E. Адреналiну
16. Для якого типу дихання притаманне збiльшення амплiтуди дихальних рухiв до
виразного гiперпное, а потiм зменшення до апное, пiсля якого настає черговий цикл таких
самих дихальних рухiв?
A* Дихання Чейн-Стокса
B. Дихання Бiота
C. Апнейстичне дихання

D. Дихання Куссмауля
E. Гаспiнг-дихання
17. Який класифiкацiйний критерiй об’єднує наступнi види анемiй: постге- морагiчну,
гемолiтичну та анемiю внаслiдок порушення кровоутворення?
A* Патогенез
B. Етiологiя
C. Тип кровотворення
D. Здатнiсть кiсткового мозку до регенерацiї
E. Кольоровий показник
18. Який вид набряку може розвинутися пiд час голодування, коли в органiзмi
починається розпад та утилiзацiя власних бiлкiв?
A* Кахектичний
B. Запальний
C. Алергiчний
D. Токсичний
E. Лiмфогенний
19. У дитини, що хвора на дифтерiю, через 10 днiв пiсля введення антитокси- чної
протидифтерiйної сироватки з’явилося висипання на шкiрi, яке супро- воджувалося
сильним свербiжем, пiдвищенням температури тiла до 380С; виник бiль у суглобах. Який
стан спостерiгався у дитини?
A* Сироваткова хвороба
B. Анафiлактична реакцiя
C. Атопiя
D. Гiперчутливiсть сповiльненого типу
E. Контактна алергія
20. До лiкаря звернувся хворий зi скаргами на постiйну спрагу. Виявлена ги- перглiкемiя,
полiурiя та пiдвищений апетит. Яке захворювання найбiльшвi- рогiдне?
A* Iнсулiнозалежний дiабет
B. Мiкседема
C. Нецукровий дiабет
D. Аддiсонова хвороба
E. Глiкогеноз 1 типу
21. У людини на захворювання нирок артерiальний тиск (АТ) знаходиться на рiвнi 170/140
мм рт.ст. Концентрацiя якої бiологiчно активної речовини най- бiльшвiрогiдно викликає
пiдвищення АТ у хворого?
A* Ренiну
B. Адреналiну
C. Вазопресину
D. Норадреналiну
E. Катехоламiнiв
22. У хворого в плазмi кровi пiдвищений рiвень лiпопротеїнiв низької густи- ни та
лiпопротеїнiв дуже низької густини. Про наявнiсть якої патологiї свiд- чать цi змiни?
A* Атеросклероз
B. Артроз
C. Гастрит
D. Лейкоз

E. Подагра
23. Якi порушення кислотно-лужного стану спостерiгаються при важкiй фор- мi цукрового
дiабету?
A* Метаболiчний ацидоз
B. Респiраторний ацидоз
C. Респiраторний алкалоз
D. Метаболiчний алкалоз
E. Компенсований алкалоз
24. Як називається термiнальна стадiя недостатностi нирок, яка супроводжу- ється
розвитком метаболiчного ацидоза, азотемiї, сiроземлистим вiдтiнком шкiри, свербiжем,
запахом амiаку, порушенням функцiї життєвоважливих органiв?
A* Уремiя
B. Гостра ниркова недостатнiсть
C. Тубулопатiя
D. Гломерулопатiя
E. Ниркова колiка
25. У дорослої людини артерiальний тиск становить 160/100 мм рт.ст. Пiдви- щена
концентрацiя в кровi якого гормону може бути причиною цього?
A* Адреналiну
B. Соматотропiну
C. Глюкагону
D. Iнсулiну
E. Тироксину

