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У КОЖНОМУ ПИТАННІ ПЕРША ВІДПОВІДЬ Є ПРАВИЛЬНОЮ
Люди, що знаходяться у приміщенні при пожежі, страждають від отруєння
чадним газом. Який вид гіпоксії при цьому спостерігається? (2019)
+Гемічна
Циркуляторна
Гіпоксична
Дихальна
Тканинна
У чому полягає механізм непрямого впливу іонізуючого випромінювання на
клітини? (2019)
+Утворення великої кількості вільних радикалів
Розрив хромосом
Набряк органел клітин
Активація біосинтезу білка
Пошкодження цитоплазматичної мембрани клітин
У дитини через 1 годину після вживання полівітамінів у вигляді сиропу,
з’явилась висипка по всьому тілу за типом кропив’янки з вираженим відчуттям
свербіння. До якого типу алергічної реакції відносяться дані прояви? (2019)
+Анафілактичний
Цитотоксичний
Гіперчутливість сповільненого типу
Імунокомплексний
Аутоалергічний
У хворої дитини виявлені аскариди. Які зміни в лейкоцитарній формулі крові
будуть найбільш характерні для глистяної інвазії? (2019)
+Еозинофілія
Лімфоцитоз
Базофілія
Нейтрофільоз
Моноцитоз
Для відтворення карциноми Ерліха кролику щоденно наносилась певна
кількість бензпірину (поліциклічний ароматичний вуглевод) на депільовану
частину шкіри. Який метод використовується для моделювання пухлини?
(2019)
+Метод індукції
Метод трансплантації
Метод експлатації
Метод впливу іонізуючого випромінювання
Метод введення гормонів
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У дитини 9-ти років, після підвищення температури тіла до 38,5°С, що
зберігалася впродовж тижня, у зв'язку з гострим бронхітом, відзначалося
зниження температури до 37°С. Який з перерахованих механізмів є провідним у
3 стадії гарячки? (2019)
+Розширення периферичних судин
Розвиток ознобу
Посилення теплопродукції
Збільшення діурезу
Збільшення частоти дихання
Після фізичного навантаження у людини спостерігаються позачергові
(передчасні) скорочення серцевого м’яза. Який це вид аритмії? (2019)
+Екстрасистолія
Пароксизмальна тахікардія
Синусова брадикардія
Синусова тахікардія
Фібриляція шлуночків
У хворого 42-х років відзначається блідість шкірних покривів, слабкість,
збільшення лімфатичних вузлів. У периферичній крові: лейкоцитоз, відсутність
перехідних форм лейкоцитів («лейкемічний провал»), прискорення ШОЕ.
Розвиток якого захворювання слід запідозрити лікарю? (2019)
+Гострий лейкоз
Нейтрофільний лейкоцитоз
Хронічний лейкоз
Еритромієлоз
Лейкемоїдна реакція
При розкритті абсцесу в ротовій порожнині з'явилися виділення жовто-зеленого
кольору. Які клітини завжди представлені і переважають в гнійному ексудаті?
(2019)
+Нейтрофіли
Еозинофіли
Базофіли
Лімфоцити
Еритроцити
У хворого діагностовано гострий панкреатит. Визначення активності якого
ферменту в крові необхідно провести з діагностичною метою? (2019)
+Амілаза
Креатинкіназа
Альдолаза
ЛДГ
Пепсин
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І. І. Мєчніков, вивчаючи запальний процес, описав певну закономірність
еміграції лейкоцитів в осередок запалення. Клітини емігрують у такій
послідовності: (2019)
+Нейтрофільні гранулоцити, моноцити, лімфоцити
Моноцити, лімфоцити, нейтрофільні гранулоцити
Нейтрофільні гранулоцити, лімфоцити, моноцити
Моноцити, нейтрофільні гранулоцити, лімфоцити
Лімфоцити, моноцити, нейтрофільні гранулоцити
Перетравлювання ліпідів потребує наявності ліпаз, емульгаторів та слабколужного рН. У якому відділі ШКТ формуються дані умови? (2019)
+Дванадцятипала кишка
Стравохід
Товстий кишечник
Шлунок
Ротова порожнина
У реанімаційне відділення доставили хворого без свідомості. Відмічаються
запах ацетону з рота, різка гіперглікемія та кетонемія. Яке з ускладнень
цукрового діабету має місце в даному випадку? (2019)
+Діабетична кома
Нефрит
Гіпоглікемічна кома
Гостре отруєння ацетоном
Катаракта
При змащуванні скипидаром язик у кроля червоніє, його кровонаповнення
збільшується. Артеріальна гіперемія якого типу виникає в даному випадку?
(2019)
+Нейротонічна
Метаболічна
Нейропаралітична
Реактивна
Робоча
У хворого виражені блідість, «гусяча шкіра», озноб. Для якої стадії гарячки
характерні такі прояви? (2019)
+Підвищення температури
Компенсації
Латентної
Зниження температури
Збереження сталої температури тіла на високому рівні
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У хворого після перенесеної операції спостерігався сильний больовий синдром.
Яку найбільш ймовірну зміну гормонального статусу можна очікувати в даному
випадку? (2019)
+Підвищення продукції катехоламінів
Зниження вироблення АКТГ
Зниження вироблення мінералокортикоїдів
Зниження вироблення глюкокортикоїдів
Гіперсекреція інсуліну
У хворої при обстеженні виявлено збільшення щитоподібної залозі,
витрішкуватість, підвіщення основного обміну і теплопродукції, тахікардія,
плаксивість, знервованість. Для якого захворювання характерна така картина?
(2019)
+Тиреотоксикоз
Хвороба Аддісона
Хвороба Іценко-Кушинга
Цукровий діабет
Гіпотиреоз
Щитоподібна залоза виробляє гормон, який регулює рівень Са2+ у крові, що
сприяє мінералізації кісткової тканини. Який гормон має цю дію? (2019)
+Тиреокальцитонін
Дофамін
Трийодтиронін
Адреналін
Тироксин
У хворого скарги на поліурію. При аналізі сечі не виявлено патологічних
компонентів, але її щільність нижча за норму. Порушення секреції якого
гормону може бути у цього хворого? (2019)
+Вазопресин
Інсулін
Тиреотропін
Соматотропін
Кортизол
У хворого проноси, дерматит, деменція. З нестачею якого вітаміну це найбільш
ймовірно пов'язано? (2019)
+Нікотинова кислота
Вітамін D
Ретинол
Токоферол
Вітамін К
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Подружжя звернулося в медико-генетичну консультацію для обстеження їх
новонародженої дитини. Під час дослідження каріотипу виявили додаткову
хромосому в 21-й парі хромосом. Який діагноз можна поставити? (2019)
+Синдром Дауна
Синдром Клайнфельтера
Синдром Патау
Синдром Едвардса
Синдром Шерешевського –Тернера
У хворого виникають тривалі кровотечі, крововиливи в м’язи і суглоби при
будь-яких мікротравмах. В крові дефіцит VIII плазмового фактору зсідання
крові. Яке захворювання системі крові є у даного хворого? (2019)
+Гемофілія А
Залізодефіцитна анемія
В12-фолієводефіцитна анемія
Тромбоцитопенічна пурпура
Хвороба Вакеза
Злоякісні пухлини мають цілий ряд морфологічних та функціональних
відмінностей від доброякісних. Що з нижче перерахованого характерно тільки
для злоякісних пухлин? (2019)
+Експансивний ріст
Низький ступінь диференціювання клітин
Не рецидивують
Не метастазують
Мають лише місцевий вплив
До інфекційного відділення звернувся хворий 23 років зі скаргами на здуття
живота та пронос. Діагностували лямбліоз. Який вид лейкоцитозу характерний
для даного захворювання? (2019)
+Еозинофільний
Базофільний
Моноцитарний
Лімфоцитарний
Нейтрофільний
У пацiєнта має мiсце хвороба Дауна, що супроводжується розумовою
вiдсталiстю, низьким зростом, короткопалiстю рук i нiг, монголоїдним розрiзом
очей. Вивчення карiотипу показало наявнiсть трисомiї за 21-ою парою
хромосом. До якого типу захворювань вiдноситься зазначена патологiя? (2018,
№ 3)
+Хромосомна хвороба
Молекулярно-генна хвороба
Гаметопатiя
Фетопатiя
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Бластопатiя
Гормони регулюють багато чисельні процеси обмiну речовин. Вкажiть, який з
наведених гормонiв активує синтез глiкогену: (2018, № 15)
+Iнсулiн
Адреналiн
Вазопресин
Тироксин
Окситоцин
У хлопчика 12-ти рокiв спостерiгається малий зрiст, проте розумово вiн не
вiдрiзняється вiд своїх однолiткiв. Вкажiть, недостатнiсть якого гормону
найiмовiрнiше призводить до цiєї патологiї: (2018, № 21)
+Соматотропiн
Iнсулiн
Окситоцин
Вазопресин
Адреналiн
У хворого будь-якi пошкодження судин супроводжуються тривалою
кровотечею, у кровi виявлений дефiцит VIII фактора системи згортання кровi.
Яке захворювання у хворого? (2018, № 33)
+Гемофiлiя
Геморагiчний васкулiт
Тромбоцитопенiчна пурпура
Анемiя
Променева хвороба
Для вiдтворення цукрового дiабету у кроля використовується алоксан, який
вибiрково пошкоджує β-клiтини острiвцiв Лангерганса пiдшлункової залози.
Який вид методики використовується в даному експериментi? (2018, № 36)
+Методика виключення
Методика подразнення
Методика введення ферментiв, гормонiв
Методика iзольованих органiв
Методика стимуляції
У пацiєнта, що проживає на специфiчнiй геохiмiчнiй територiї, поставлено
дiагноз ендемiчний зоб. Недостатнiсть якого мiкроелементу призводить до
виникнення даної патології? (2018, № 55)
+I
Cl
Br
F
Na
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У пацiєнта при обстеженнi виявлена жовтушнiсть склер, слизової оболонки
рота. Збiльшення вмiсту якого бiохiмiчного показника кровi можна очiкувати?
(2018, № 57)
+Бiлiрубiн
Амiлаза
Глюкоза
Альбумiн
Холестерин
У чоловiка 25-ти рокiв на прийомi у лiкаря-стоматолога через декiлька хвилин
пiсля промивання рота розчином фурацилiну виник значний набряк губ. Який
типалергiчної реакцiї спостерiгався в даному випадку? (2018, № 69)
+Анафiлактичний
Гiперчутливiсть сповiльненого типу
Цитолiтичний
Стимульований
Iмунокомплексний
Пацiєнт, хворий на рак шлунка, пройшов декiлька курсiв радiотерапiї. Функцiя
якої системи в першу чергу порушується пiсля дiї на органiзм iонiзуючого
випромiнювання? (2018, № 70)
+Кровi
Нервова
Травна
Сечовидiльна
Дихальна
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? (2018, № 74)
+Гiдродинамiчний
Лiмфогенний
Мембраногенний
Токсичний
Колоїдно-осмотичний
Який iон пiдвищує осмотичний тиск у вогнищi запалення? (2018, № 77)
+Калiй
Кальцiй
Фтор
Магнiй
Хлор
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Регуляцiя видiлення iнсулiну з β- клiтин вiдбувається за участю багатьох
речовин. Змiна концентрацiї якої речовини є основним сигналом для синтезу
секрецiї iнсулiну? (2018, № 80)
+Глюкоза
Дiоксид вуглецю
Гепарин
Гемоглобiн
Сечовина
При роботi на присадибнiй ділянці чоловiк поранив руку. Рану не обробив.
Згодом на мiсцi поранення розвинулось запалення з накопиченням ексудату, що
мiстив велику кiлькiсть життєздатних та зруйнованих нейтрофiлiв. Який вид
ексудату виник? (2018, № 88)
+Гнiйний
Серозний
Фiбринозний
Геморагiчний
Катаральний
У хворого тривало тримається температура, причому рiзниця мiж ранковою i
вечiрньою температурою не перевищує 1oC. Визначте, до якого типу
температурних кривих вiдноситься лихоманка у даного хворого: (2018, № 89)
+Постiйна
Послаблююча
Гектична
Поворотна
Перемiжна
У медицинi використовують ультрафiолетове опромiнення у виглядi рiзних
фiзiопроцедур. Який з перерахованих механiзмiв лежить в основi лiкувальної
дії ультрафiолетових променiв на органiзм? (2018, № 96)
+Активацiя синтезу вiтамiну D
Активацiя дiї лiкiв
Зменшення синтезу меланiну в шкiрi
Посилення подiлу клiтин
Активацiя перекисного окислення ліпідів
У хворого вираженi блiдiсть, ”гусяча шкiра”, озноб. Для якої стадiї гарячки
характернi такi прояви? (2018, № 103)
+Пiдвищення температури
Зниження температури
Збереження сталої температури тіла на високому рiвнi
Компенсацiї
Латентної
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У хворої дитини виявленi аскариди. Якi змiни в лейкоцитарнiй формулi кровi
будуть найбiльш характернi для глистяної iнвазiї? (2018, № 104)
+Еозинофiлiя
Базофiлiя
Нейтрофiльоз
Лiмфоцитоз
Моноцитоз
У водiя пiсля ДТП вiдзначається пiдвищення рiвня глюкози у кровi. З чим
пов’язана гiперглiкемiя у даному випадку? (2018. № 122)
+Активацiя симпато-адреналової системи
Збiльшення продукцiї СТГ
Зменшення вироблення iнсулiну
Зниження продукцiї глюкагону
Зменшення тонусу парасимпатичної нервової системи
При обстеженнi чоловiка 45-ти рокiв, який тривало перебуває на
вегетарiанськiй рослиннiй дiєтi, виявлений негативний азотистий баланс. Яка
особливiсть рацiону стала причиною цього? (2018, № 129)
+Недостатня кiлькiсть бiлкiв
Недостатня кiлькiсть жирiв
Недостатня кiлькiсть вiтамiнiв
Надлишкова кiлькiсть води
Надлишкова кiлькiсть вуглеводів
У хворого 53-х рокiв пiсля тяжкого психоемоцiйного навантаження раптово
з’явився гострий бiль у дiлянцi серця з iррадiацiєю у лiву руку, шию, пiд лiву
лопатку. Вiдзначалося онiмiння лiвої кистi. Обличчя стало блiдим, вкрилося
холодним потом. Нiтроглiцерин зняв напад болю через 10 хвилин. Яке
захворювання найбiльш iмовiрно виникло у хворого? (2018, № 133)
+Стенокардiя
Iнсульт
Iнфаркт мiокарда
Емболiя легеневої артерiї
Вегето-судинна дистонія
Хворий 65-ти рокiв перенiс інфаркт мiокарда. Через мiсяць у нього розвинулась
серцева недостатнiсть. Що зумовило її виникнення? (2018, № 135)
+Ушкодження мiокарда
Перевантаження серця опором
Iнфекцiя
Пiдвищений опiр вигнанню кровi в аорту
Пiдвищений опiр вигнанню кровi в легеневий стовбур
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У сталеварному цеху працiвник в кiнцi робочої змiни вiдчув запаморочення,
температура тiла пiдвищилася до 38,50C. Який стан спостерiгається в даного
працiвника? (2018, № 140)
+Гiпертермiя
Декомпресiя
Гарячка
Гiпотермiя
Гiпертензiя
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? (2018, № 143)
+Центральний паралiч
Центральний парез
Периферiйний паралiч
Периферичний парез
–
У хворого на артерiальну гiпертензiю 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: (2018, № 150)
+Компенсаторно-пристосувальнi
Патологiчнi
Механiзми декомпенсацiї
Ознаки пошкодження
Функцiональнi порушення
Хворий 52-х рокiв скаржиться на вiдрижку кислим, печiю, нудоту, болi в
надчеревнiй дiлянцi та закрепи. Яке порушення шлункової секрецiї, iмовiрно, є
у хворого? (2018, № 154)
+Гiперсекрецiя та гiперхлоргiдрiя
Гiпосекрецiя
Ахлоргiдрiя
Ахiлiя
Гiпохлоргiдрiя
Жiнка скаржиться на свербiж губ, почервонiння, появу кiрочок та лусочок пiсля
двох тижнiв використання губної помади. Алергiйнi реакцiї якого типу
зумовлюють данi порушення? (2018, № 171)
+Сповiльнений
Цитотоксичний
Iмунокомплексний
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Анафiлактичний
Стимулюючий
При змащуваннi скипидаром язик у кроля червоніє, його кровонаповнення
збільшується. Артеріальна гiперемiя якого типу виникає в цьому випадку?
+Нейротонiчна
Нейропаралiтична
Метаболiчна
Реактивна
Робоча
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:
+Галактозо-1- фосфатуридилтрансферази
Гексокiнази
Лактази
Альдолази
Галактокiнази
Зростання видiлення iнсулiну пiдшлунковою залозою вiдбувається пiсля
вживання вуглеводної їжi. Активнiсть якого ферменту регулює iнсулiн?
+Глюкокiназа
Альдолаза
Лактатдегiдрогеназа
Енолаза
Пiруваткiназа
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?
+Ексудацiя
Альтерацiя
Пролiферацiя
Регенерацiя
Склероp
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?
+Обтурацiйна iшемiя
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Нейропаралiтична артерiальна гiперемiя
Нейротонiчна артерiальна гiперемiя
Венозна гiперемiя
Венозний стаз
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?
+Гiдродинамiчний
Лiмфогенний
Мембраногенний
Токсичний
Колоїдно-осмотичний
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?
+Блокада переносника глюкози у ниркових канальцях
Пошкодження клiтин пiдшлункової залози
Пiдвищення активностi iнсулiнази
Посилення фiльтрацiї глюкози у клубочках нирок
Утворення антитiл до iнсулiну
У медицинi використовують ультрафiолетове опромiнення у виглядi рiзних
фiзiопроцедур. Який з перерахованих механiзмiв лежить в основi лiкувальної
дiї ультрафiолетових променiв на органiзм?
+Активацiя синтезу вiтамiну D
Активацiя дiї лiкiв
Зниження синтезу меланiну у шкiрi
Посилення подiлу клiтин
Активацiя перекисного окислення лiпiдiв
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:
+Лактозу
Глюкозу
Мальтозу
Сахарозу
Фруктозу
Аналiз шлункового соку має iстотне дiагностичне значення при захворюваннях
шлунка. Яку сполуку використовують як стимулятор секрецiї шлункового соку
при клiнiчних дослiдженнях?
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+Гiстамiн
Диоксифенiлаланiн
Тирамiн
Дофамiн
ГАМК
Гiперлiпемiя спостерiгається через 2- 3 години пiсля вживання жирної їжi.
Через 9 годин вмiст лiпiдiв повертається до норми. Як охарактеризувати даний
стан?
+Алiментарна гiперлiпемiя
Транспортна гiперлiпемiя
Гiперпластичне ожирiння
Ретенцiйна гiперлiпемiя
Гiпертрофiчне ожирiння
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?
+Стеркобiлiн
Прямий бiлiрубiн
Бiлiвердин
Непрямий бiлiрубiн
Вердоглобiн
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?
+Експiраторна задишка
Чейна-Стокса
Бiота
Iнспiраторна задишка
Апнейстичне дихання
У наркоманiв пiсля закiнчення дiї наркотику виникають тяжкi психiчнi,
неврологiчнi i соматичнi порушення. Як називається цей симптомокомплекс?
+Абстинентний синдром
Тахiфiлаксiя
Сенсибiлiзацiя
Кумуляцiя
Толерантнiсть
Хлопчик 15-ти рокiв страждає на iнсулiнозалежний цукровий дiабет, який
виник внаслiдок панкреатичної недостатностi iнсулiну. Чим зумовлено
виникнення даної патологiї?
+Зниженням продукцiї iнсулiну
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Пiдвищенням зв’язку iнсулiну з бiлками
Прискоренням руйнування iнсулiну
Зниженням чутливостi рецепторiв iнсулiнозалежних клiтин
Пiдвищенням вмiсту контрiнсулярних гормонiв
У хворої при обстеженнi виявлено збiльшення щитоподiбної залози,
витрiшкуватiсть, пiдвищення основного обмiну i теплопродукцiї, тахiкардiя,
плаксивiсть, знервованiсть. Для якого захворювання характерна така картина?
+Тиреотоксикоз
Цукровий дiабет
Гiпотиреоз
Хвороба Аддiсона
Хвороба Iценко-Кушiнга
Злоякiснi пухлини мають цiлий ряд морфологiчних функцiональних
вiдмiнностей вiд доброякiсних. Що з нижчеперерахованого характерно тiльки
для злоякiсних пухлин?
+Низький ступiнь диференцiювання клiтин
Експансивний рiст
Мають лише мiсцевий вплив
Не метастазують
Не рецидивують
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?
+Гiпоксична
Дихальна
Циркуляторна
Тканинна
Кров’яна
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?
+Лiпопротеїди низької щiльностi
Хiломiкрони
Альфа-лiпопротеїди
Лiпопротеїди високої щiльностi
Комплекси жирних кислот з альбумiнами
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.
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Вiдзначається затримка сечi i випорожнення. Яке порушення рухових функцiй є
у хворого?
+Центральний паралiч
Центральний парез
Периферiйний паралiч
Периферiйний парез
–
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?
+Ренiн-ангiотензин-альдостеронова
Калiкреїн-кiнiнова
Симпато-адреналова
Парасимпатична нервова система
Симпатична нервова система
У дитини, що хворiє на бронхiальну астму, виник астматичний приступ, який
призвiв до розвитку гострої дихальної недостатностi. Це ускладнення
зумовлене порушенням:
+Альвеолярної вентиляцiї
Перфузiї легень
Дифузiї газiв
Дисоцiацiї оксигемоглобiну
Дiяльностi серця
Хворий 52-х рокiв скаржиться на вiдрижку кислим, печiю, нудоту, болi в
надчеревнiй дiлянцi та закрепи. Яке порушення шлункової секрецiї, iмовiрно, є
у хворого?
+Гiперсекрецiя та гiперхлоргiдрiя
Гiпосекрецiя
Ахлоргiдрiя
Ахiлiя
Гiпохлоргiдрiя
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?
+Прогресiя
Трансформацiя
Промоцiя
Метастазування
Кахексiя
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У хворого пiсля iн’єкцiї пенiцилiну розвинулася алергiчна реакцiя. Що
характерно для бiохiмiчної (патогенетичної) стадiї алергiчної реакцiї?
+Вивiльнення i активацiя медiаторiв алергiї
Сенсибiлiзацiя Т-лiмфоцитiв
Утворення антитiл
Видiлення кетонових тiл
Утворення атипових клiтин
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?
+Сечова кислота
Сечовина
Лактат
Бiлiрубiн
Кетоновi тiла
У хворої пiсля механiчного пошкодження пальця руки спостерiгається
почервонiння, набряк, бiль, пiдвищення температури. Похiднi якої кислоти є
провiдними медiаторами у патогенезi даного запалення?
+Арахiдонова
Молочна
Оксимасляна
Аскорбiнова
Сечова
Пацiєнтка знаходиться на стацiонарному лiкуваннi з приводу частих маткових
кровотеч. Дiагностовано хронiчну постгеморагiчну анемiю. Якi клiтини є
типовими у мазку кровi при даному захворюваннi?
+Гiпохромнi еритроцити
Мегалоцити
Ретикулоцити
Дрепаноцити
Полiхроматофiльнi еритроцити
Перетравлювання лiпiдiв потребує наявностi лiпаз, емульгаторiв
слабколужного рН. У якому вiддiлi ШКТ фо муються данi умови?
+Дванадцятипала кишка
Ротова порожнина
Шлунок
Стравохiд
Товстий кишечник

та

У хворого на цукровий дiабет пiсля введення iнсулiну розвинулась кома. Вмiст
цукру кровi - 2,35 ммоль/л. Який вид коми має мiсце?
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+Гiпоглiкемiчна
Лактатацидемiчна
Гiперосмолярна
Кетоацидотична
Гiперглiкемiчна
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?
+Гнiйний
Фiбринозний
Геморагiчний
Серозний
Змiшаний
У хворого внаслiдок значної крововтрати, що становила 40% об’єму кровi,
виникла анурiя. Який провi- дний механiзм її виникнення в даному випадку?
+Зниження гiдростатичного тиску в капiлярах клубочків
Пiдвищення онкотичного тиску кровi
Пiдвищення тиску в капсулi клубочкiв
Зменшення кiлькостi функцiонучих клубочкiв
Зниження тиску в капсулi клубочкiв
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?
+Нейтрофiли
Еозинофiли
Базофiли
Лiмфоцити
Моноцити
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?
+Вазопресин
Окситоцин
Кортикотропiн
Соматотропiн
Тиротропiн
Хворий скаржиться на бiль в епiгастрiї оперiзуючого характеру. При
обстеженнi виявлено пiдвищений вмiст дiастази в сечi, а також
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неперетравлений жир у калi. Для якої патологiї найбiльш характернi вказанi
явища?
+Гострий панкреатит
Гастрит
Iнфекцiйний гепатит
Гострий апендицит
Ентероколiт
У хворого при обстеженнi у периферичнiй кровi виявлено 5% мiєлобластiв.
Ознакою якого захворювання може бути наявнiсть цих клiтин?
+Лейкоз
Анемiя
Лейкоцитоз
Лейкопенiя
ДВЗ-синдром
Пацiєнт попередив, що застосовування знеболюючих препаратiв може
викликати у нього алергiчний шок. Збiльшення кiлькостi в кровi якого
бiогенного амiну може бути причиною такого стану?
+Гiстамiн
ГАМК
Кадаверин
Дофамiн
Путресцин
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?
+Гiперфункцiя аденогiпофiзу
Гiпофункцiя щитоподiбної залози
Гiпофункцiя аденогiпофiзу
Гiперфункцiя кiркової речовини наднирникiв
Гiперфункцiя бiлящитоподiбних залоз
При Аддiсоновiй (бронзовiй) хворобi призначають глюкокортикоїди. З
посиленням якого процесу пов’язана їх дiя?
+Глюконеогенез
Глiколiз
Пентозофосфатний шлях
Глiкогенолiз
Орнiтиновий цикл
Гiперхромна анемiя - хвороба Бiрмера - виникає внаслiдок нестачi вiтамiну B12.
Який бiоелемент входить до складу цього вiтамiну?
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+Кобальт
Ферум
Магнiй
Молiбден
Цинк
Спадковi захворювання можуть бути пов’язанi з порушенням структури i
кiлькостi хромосом або генiв. Яке з перерахованих захворювань вiдноситься до
моногенних?
+Гемофiлiя
Цукровий дiабет
Синдром Шерешевського
Синдром Клайнфельтера
Хвороба Дауна
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?
+Посилення ацидогенезу в нирках
Розвиток гiпервентиляцiї легень
Зменшення реабсорбцiї гiдрокарбонату в нирках
Блювання
Пронос
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?
+Галактозо-1-фосфат-уридилтрансфераза
Тирозиназа
Глюкокiназа
Каталаза
Ксантиноксидаза
При обстеженнi хворого встановлено дiагноз: алкаптонурiя. Дефiцитом якого
ферменту зумовлена ця патологiя?
+Оксидаза гомогентизинової кислоти
Фенiлаланiнгiдроксилаза
Тирозиназа
Тироксингiдроксилаза
Моноамiнооксидаза
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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?
+B12-фолiєводефiцитна
Залiзодефiцитна
Гiпопластична
Гемолiтична
Залiзорефрактерна
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?
+Почервонiння
Пiдвищення ШОЕ
Лихоманка
Лейкоцитоз
Тахікардія
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?
+Експансивний рiст
Метастазування
Ракова кахексiя
Проростання у навколишнi тканини
Iнфiльтративний рiст
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?
+Гостра лiвошлуночкова недостатнiсть
Легенева артерiальна гiпертензiя
Легенева венозна гiпертензiя
Гiпоксемiя
Зниження альвеоло-капiлярної дифузiї кисню
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:
+Бiлковосинтетична
Детоксикацiйна
Жовчоутворююча
Кон’югацiйна
Гемопоетична
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Хворий 65-ти рокiв перенiс iнфаркт мiокарда. Через мiсяць у нього розвинулась
серцева недостатнiсть. Що зумовило її виникнення?
+Ушкодження мiокарда
Перевантаження серця опором
Iнфекцiя
Пiдвищений опiр вигнанню кровi в аорту
Пiдвищений опiр вигнанню кровi в легеневий стовбур
До клiнiки поступив потерпiлий, який зазнав проникаючого кульового
поранення грудної клiтки. Дiагностовано пневмоторакс. Який вид дихальної
недостатностi виникає в такому випадку?
+Рестриктивна вентиляцiйна
Обструктивна вентиляцiйна
Дисрегуляторна вентиляцiйна
Дифузiйна
Перфузiйна
Пiд час огляду хворого невропатологом встановлено наявнiсть атаксiї.
Визначте ознаки, якi притаманнi даному порушенню нервової системи:
+Порушення часової та просторової орiєнтацiї рухiв
Надмiрнiсть рухiв
Порушення iнiцiацiї та планування рухiв
Вiдсутнiсть рухiв однiєї половини тулуба
Вiдсутнiсть рухiв верхнiх кiнцiвок
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:
+Компенсаторно-пристосувальнi
Патологiчнi
Механiзми декомпенсацiї
Ознаки пошкодження
Функцiональнi порушення
Чоловiк 49-ти рокiв страждає на хронiчний гломерулонефрит з нефротичним
синдромом. Який провiдний механiзм розвитку набрякiв при данiй патологiї?
+Зниження онкотичного тиску кровi
Пiдвищення гiдростатичного тиску в капiлярах
Утруднення лiмфовiдтоку
Пiдвищення проникностi капiлярiв
Пiдвищення онкотичного тиску iнтерстицiальної тканини
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Дослiдження кровi пацiєнта, у якого спостерiгається деформацiя суглобiв в
результатi запалення, виявило гiперурiкемiю. Яке захворювання найiмовiрнiше
у цього хворого?
+Подагра
Пелагра
Атеросклероз
Ревматизм
Цинга
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?
+Помiрна
Субфебрильна
Висока
Гiперпiретична
Нормальна
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?
+В12-дефiцитна
Залiзодефiцитна
Гостра постгеморагiчна
Набута гемолiтична
Хронiчна постгеморагiчна
У хворого на фонi неспецифiчного виразкового колiту розвинулася анемiя. В
кровi: гiпохромiя, мiкро-, анiзоцитоз, пойкiлоцитоз. Про який вид анемiї слiд
думати?
+Залiзодефiцитна
В12-фолiєво-дефiцитна
Апластична
Гемолiтична
Сидеробластна
У дитини з вираженою гiпотрофiєю виникли набряки на нижнiх кiнцiвках,
асцит. Якою є провiдна ланка патогенезу кахектичного набряку?
+Зниження онкотичного тиску плазми кровi
Пiдвищення гiдростатичного тиску кровi
Пiдвищення онкотичного тиску мiжклiтинної рiдини
Збiльшення проникностi судинної стiнки
Порушення лiмфовiдтоку
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У хворого спостерiгається брадикардiя, помiрно вираженi гiпотензiя, зниження
основного обмiну, набряки. Яке iз порушень може спричинити такий синдром?
+Гiпофункцiя щитоподiбної залози
Гiпофункцiя паращитоподiбних залоз
Гiперфункцiя щитоподiбної залози
Гiперфункцiя паращитоподiбних залоз
Гiпофункцiя надниркових залоз
Першими лейкоцитами, що з’являються у вогнищi запалення, є:
+Нейтрофiли
Моноцити
Еозинофiли
Лiмфоцити
Базофiли
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?
+Механiчна
Гемолiтична
Паренхiматозна
Надпечiнкова
Печiнкова
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?
+Дихальна
Циркуляторна
Гемiчна
Тканинна
Гiпоксична
У хворого обструктивний тип дихальної недостатностi. Назвiть захворювання,
при якому настає така дихальна недостатнiсть:
+Бронхiальна астма
Пневмонiя
Ексудативний плеврит
Пневмоконiоз
Пневмоторакс
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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?
+Легенева рестриктивна
Центральна
Периферична
Легенева обструктивна
Торако-дiафрагмальна
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?
+Дихання Куссмауля
Стенотичне дихання
Тахiпное
Дихання Чейн-Стокса
Дихання Бiота
Хворому 3 роки тому був поставлений дiагноз хронiчний гломерулонефрит.
Протягом останнiх 6-ти мiсяцiв з’явилися набряки. Що лежить в основi їх
розвитку?
+Протеїнурiя
Гiперальдостеронiзм
Введення нестероїдних протизапальних препаратiв
Лiкування глюкокортикоїдами
Гiперпродукцiя вазопресину
Пiсля вживання їжi, збагаченої вуглеводами, рiвень глюкози в кровi спочатку
збiльшується, а потiм знижується пiд дiєю iнсулiну. Який процес активується
пiд дiєю цього гормону?
+Синтез глiкогену
Глюконеогенез
Розпад глiкогену
Розпад бiлкiв
Розпад лiпiдiв
У жiнки 52-х рокiв розвинулась катаракта (помутнiння кришталика) на тлi
цукрового дiабету. Посилення якого процесу є причиною помутнiння
кришталика?
+Глiкозилювання бiлкiв
Лiполiз
Кетогенез
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Протеолiз бiлкiв
Глюконеогенез
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?
+Пошкодження ендотелiю
Сповiльнення кровотоку
Завихрення кровотоку
Зростання активностi системи згортання кровi
Зниження активностi системи протизгортання кровi
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?
+Бiлкове
Вуглеводне
Жирове
Вiтамiнне
Енергетичне
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?
+Перфорацiя
Пенетрацiя
Кровотеча
Малiгнiзацiя
Cтеноз
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?
+Портальна гiпертензiя
Полiурiя
Пiдвищення системного артерiального тиску
Посилена реабсорбцiя натрiю в нирках
Зниження тиску у внутрiшньопечiнкових капiлярах
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:
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+Гему
Глюкози
Холестеролу
Жовчних кислот
Сечової кислоти
У пацiєнта 34-х рокiв iз геморагiчним iнсультом вiдмiчається повна втрата
рухiв правої руки. Цей патологiчний стан має назву:
+Паралiч
Парез
Мiастенiя
Гiперкiнез
Тремор
Хворого 45-ти рокiв госпiталiзовано у неврологiчне вiддiлення. У нього
спостерiгається гiперкiнезiя, тобто:
+Мимовiльнi рухи
Пiдвищення м’язевого тонусу
Уповiльненi рухи кiнцiвок
Неможливiсть утримати позу
Порушення координацiї рухiв

