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Дистанційне навчання

Шановні колегі! Здійснити самоконтроль за допомогою тестових завдань у рамках дистанційної освіти Ви 
маєте можливість зробити, надіславши відповіді на електрону пошту: teraprevm@med.edu.ua.

Тим, які надійшлють до 27.02.2015 р. більш 90% вірних відповідей на тестові завдання симпозиумів, що 
проводить Харківська медична академія післядипломної освіти мають можливість отримати згідно з нака-
зом МОЗ від 07.07.2009 № 484 «Про затвердження Змін про Положення про проведення іспитів на переда-
тестаційних циклах» сертифікат учасників. 

Банк тестів

8.  Для пацієнтів ПБЦ характерно:
а)  підвищена чутливість до лікарських препаратів, що прово-

кують розвиток холестазу;
б) підвищене утворення жовчних конкрементів;
в)  швидкий розвиток остеопорозу, остеомаляції;
г)  атрофія печінки;
д)  відсутність асциту.

9.  Патогенетичними засобами в лікуванні холестазу при ПБЦ є:
а) есенціальні фосфоліпіди;
б) препарати УДХК;
в) будесонид;
г) SAMe;
д) LoLa.

10. Головні механізми дії препаратів УДХК при ПБЦ:
а) цитопротективні;
б) антихолестатичні;
в) антиоксидантні;
г) гепатоканцеропревентивні;
д) антиапоптотичні.

11. Хворі ПБЦ найчастіше помирають від:
а) серцево-судинної недостатності;
б) патологічних переломів;
в) проявів печінково-клітинної недостатності;
г) кровотеч з варикозно розширених вен стравоходу;
д) неконтрольованого асциту.

Питання для заключного самоконтролю рівня знань
1. Етіологічний фактор первинного біліарного цирозу печінки:

а) віруси гепатиту В, С;
б) алкоголь;
в) ксенобіотики (діоксин);
г) невідомий;
д) гепатотоксичні лікарські засоби.

2.  Концепцію патогенезу ПБЦ слід представляти як:
а) реакцію «трансплантат проти хазяїна»;
б) утворення специфічних антимітохондріальних антитіл 

(АМА);
в) біліарний цитоліз гепатоцитів;
г) дисфункцію сфінктера Одді;
д) утворення мікролітів в жовчних протоках і холедосі.

3. Серологічні маркери ПБЦ:
а) АМА М2;
б) АSMA;
в) ANA;
г) АЛТ;
д) білірубін.

4. Найбільш характерний симптом ПБЦ:
а) сверблячка шкіри;
б) жовтяниця;
в) гіперпігментація шкірних покривів;

Питання до симПозіуму
ПЕРВинниЙ БіЛіаРниЙ ЦиРРоз: Від ПатоГЕнЕзу до ЛіКуВання

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань
1. ПБЦ належить до:

а) вірусних захворювань печінки;
б) системних захворювань;
в) генетичних захворювань;
г) аутоімунних захворювань;
д) холестатичних захворювань.

2.  Аутоімунна агресія при ПБЦ спрямована на:
а) епітелій междолькових жовчних проток;
б) епітелій септальних жовчних проток;
в) гепатоцити;
г) ліпоціти;
д) зірчасті ретикулоендотеліоцити.

3. Начальная стадія розвитку ПБЦ характеризується наступним:
а) немає клінічних симптомів, в сироватці крові виявляються 

АМА;
б)  немає клінічних симптомів, в сироватці крові підвищені 

маркери холестазу і АМА;
в)  астено-вегетативний синдром, в крові підвищені маркери 

холестазу і АМА;
г)  поява свербіння, астено-вегетативний синдром, підвищен-

ня маркерів холестазу і АМА;
д)  болісний шкірний свербіж, жовтяниця, високі показники 

холестазу, аутоімунні антитіла (АМА, ANA, ASMA) в сиро-
ватці крові.

4. Біохімічені маркери, патогномонічні для ПБЦ:
а)  АЛТ, АСТ;
б)  ЛФ, ГГТП, ЛАП, білірубін, холестерин;
в)  α-фетопротеїн;
г)  гаммаглобуліни, імуноглобуліни, інтерлейкіни, аутоанти-

тіла;
д) фібриноген, протромбін, псевдохолінестераза, церулопаз-

мін.

5. Для шкірного свербіння при холестазі не характерно:
а) зменшення від прийому антигістамінних препаратів;
б) зменшення від застосування препаратів УДХК;
в) зменшення від застосування глюкокортикоїдів;
г) зменшення від застосування ентеросорбентів;
д) зменшення свербежу від застосування гарячої води.

6. Свербіж шкіри при ПБЦ обумовлений:
а) токсичними жовчними кислотами (холемія);
б) прурітогенамі;
в) ендогенними метаболітами, які не розпадаються в печінці
г) гіпербілірубінеміею;
д) гіперглікемією.

7. Характерні шкірні стигми при ПБЦ:
а) наявність ксантом і ксантелазм;
б) меланодермія;
в) ділянки депігментації («спайдери»);
г) ліхіенізація шкірних покривів;
д) телеангіектазії.
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г) сліди розчісування на шкірі;
д) телеангіектазії.

5. Пізньою ознакою ПБЦ є:
а) жовтяниця;
б) ксантоми;
в) геморагії;
г) лихоманка;
д) астенія.

6. При ПБЦ свербіж шкірних покривів:
а) передує жовтяниці;
б) посилюється в нічний час;
в) посилюється в ранковий час;
г) виникає після прийому їжі;
д) носить болісний характер.

7. Дефіцит жиророзчинних вітамінів при ПБЦ характеризується:
а) остеопорозом і остеомаляцією;
 ) стеатореєю, діареєю;
в) підвищеною кровоточивістю;
г) метеоризмом;
д) закрепом.

8. Системні прояви при ПБЦ включають:
а) аутоімунний тиреоїдит;
б) ревматоїдний артрит;
в) апластичну анемію;
г) Віремію;
д) набряково-асцитичний синдром.

9. Клініко-лабораторну картину захворювання при ПБЦ покращу-
ють такі препарати:
а) циклоспорин;
б) азатіоприн;
в) преднізолон;
г) верошпірон;
д) есенціале.

10. Для лікування шкірного свербіння засобом вибору є:
а) будесонид;

б) лоратадин;
в) ентеросгель;
г) преднізолон;
 д) препарати УДХК.

11. Найбільш ефективним препаратом у лікуванні ПБЦ є:
а) урсофальк;
б) преднізолон;
в) силимарин;
г) гептрал;
д) есенціале.

12. При резистентності терапії УДХК слід призначити:
а) преднізолон як монотерапію;
б) преднізолон в комбінації з урсофальком;
в) метотрексат;
г) есенціальні фосфоліпід;
д) антибіотики.

13. Істотно знижує якість життя хворих ПБЦ:
а) діарея;
б) інтоксикація;
в) приєднання бактеріальної та / або вірусної інфекції;
г) шкірний свербіж;
д) зниження апетиту.

14. Тривалість життя хворих ПБЦ збільшує:
а) трансплантація печінки;
б) плазмаферез;
в) тривала терапія УДХК в підвищених дозах;
г) противірусна терапія;
д) хірургічне лікування.

15. З біохімічних тестів при ПБЦ найбільш діагностичне
значення мають:
а) високий рівень імуноглобуліну М в сироватці крові;
б) високий рівень лужної фосфатази в сироватці крові;
в) гіперхолестеринемія;
г) гипертриглицеридемия;
д) гіпербілірубінемія.

Питання до симПозіуму
ПЕРифЕРичниЙ наБРяК: діаГностиКа та ЛіКуВання

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань
1. Який термін точніше характеризує периферичний набряк?

а) захворювання;
б) симптом;
в) синдром;
г) ускладнення.

2. Що представляє собою набряк: чи збільшення об’єму крові?
а) збільшення об’єму крові;
б) збільшення об’єму лімфи;
в) збільшення маси тіла;
г) збільшення об’єму інтерстиціальної рідини.

3. Які типи набряку існують?
а) венозний і лімфатичний;
б) лише лімфатичний;
в) лише венозний;
г) ліпедема.

4. Який тип набряку характеризується наявністю в’язкої інтерсти-
ціальної рідини з високою концентрацією білку?
а) лімфатичний;
б) венозний;
в) ліпедема;
г) усі перераховані.

5. Який тип набряку характеризується наявністю нев’язкої інтер-
стиціальної рідини з невисокою концентрацією білку?
а) лімфатичний;  б) венозний;
в) ліпедема;  г) усі перераховані.

6. За рахунок якого механізму з’являється набряк при локальній 
венозній обструкції?
а) збільшення гідростатичного тиску;
б) зниження онкотичного тиску;
в) підвищення проникності капілярів;
г) за рахунок зниження дренувальних властивостей лімфатич-
ної системи.

7. Що відіграє основну роль у патогенезі формування набряку при 
гіпопротеїнемії?
а) збільшення гідростатичного тиску;
б) зниження онкотичного тиску;
в) підвищення проникності капілярів;
г) за рахунок зниження дренувальних властивостей лімфатич-
ної системи.

8. Який механізм сприяє набряку внаслідок запального процесу 
або алергічної реакції?
а) збільшення гідростатичного тиску;
б) зниження онкотичного тиску;
в) підвищення проникності капілярів;
г) за рахунок зниження дренувальних властивостей лімфатич-
ної системи.

9. Яким чином лімфообструктивний процес призводить до появи 
набряку?
а) збільшення гідростатичного тиску;
б) зниження онкотичного тиску;
в) підвищення проникності капілярів;
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г) за рахунок зниження дренувальних властивостей лімфатич-
ної системи.

10. Яка основна мета ретельного збору анамнезу у хворих з перифе-
ричним набряком?
а) психотерапевтична допомога;
б) з’ясування етіології;
в) визначення тяжкості перебігу захворювання;
г) оцінка ефективності лікування.

11. Який тип набряку зменшується після відпочинку у горизонталь-
ному положенні тіла?
а) лімфатичний;
б) венозний;
в) ліпедема;
г) усі перераховані.

12. Яке захворювання є локальною причиною набряку?
а) цироз печінки;
б) серцева недостатність;
в) тромбоз глибоких вен;
г) синдром нічного апное.

13. Який тип набряку характеризується відсутністю можливості 
сформувати складку шкіри на тильній поверхні стопи?
а) лімфатичний;
б) венозний;
в) ліпедема;
г) усі перераховані.

14. Який інструментальний метод дослідження дозволяє підтвер-
дити наявність хронічної венозної недостатності або тромбозу 
глибоких вен?
а) лімфосцинтіграфія;
б) ехокардіографія;
в) комп’ютерна томографія органів малого тазу;
г) доплерогрфія судин кінцівок;

15. Який лабораторний показник є маркером серцевої недостатно сті?
а) альбумін;
б) креатінін;
в) передсердний натрійуретичний пептид;
г) тиреотропний гормон.

Питання для заключного самоконтролю рівня знань
1. Що є найчастішою причиною набряку нижніх кінцівок у дорос-

лих?
а) авітаміноз В1;
б) серцева недостатність;
в) хронічна венозна недостатність;
г) целюліт.

2. Який симптом є типовою ознакою декомпенсованої серцевої не-
достатності?
а) периферичний набряк;
б) аритмія;
в) безсоння;
г) біль у ділянці серця.

3. Яка ознака затримки рідини найбільш характерна для хворого 
з цирозом печінки і часто виявляється разом з периферичним 
набряком?
а) гідроперикард;
б) гідроцефалія;
в) плевральний випіт;
г) асцит.

4. Який основний механізм формування набряку при нефротично-
му синдромі?
а) збільшення гідростатичного тиску;
б) зниження онкотичного тиску;
в) підвищення проникності капілярів;
г) за рахунок зниження дренувальних властивостей лімфатич-
ної системи.

5. Який процес може призвести до появи набряку при синдромі 
малабсорбції?
а) портальна гіпертензія;
б) протеїнурія;
в) порушення всмоктування білка у тонкій кішці;
г) порушення процесу дренування тканин лімфатичною сис-
темою.

6. Яка причина виникнення набряку при синдромі нічного апное?
а) легенева гіпертензія;
б) рефлекторна вазодилятація;
в) запальна ексудація;
г) венозна недостатність.

7. Які лікарські засоби ефективні при лікуванні ангіоневротично-
го набряку?
а) нестероїдні протизапальні;
б) діуретики;
в) наркотичні анальгетики;
г) глюкокортикоїди.

8. Який механізм лежить в основі появи предменструального на-
бряку?
а) порушення всмоктування білка в тонкій кішці;
б) підвищення об’єму циркулюючої крові;
в) аллергічна реакція;
г) легенева гіпертензія.

9. Які лікарські засоби повинні застосовуватися при лікуванні на-
бряку у вагітних?
а) фуросемід;
б) пентоксифілін;
в) спіронолактон;
г) не потребує медикаментозного лікування.

10. Яка група антигіпертензивних засобів найчастіше викликає пе-
риферичний набряк?
а) діуретики;
б) бета-блокатори;
в) інгібітори ангіотензин-перетворюючого ферменту;
г) дигідроперидинові антагоністи кальцію.

11. Як називається щільний генералізований набряк при гіпоти-
реозі?
а) ліпедема;  
б) мікседема;
в) лімфедема;  
г) зоб.

12. Дефіцит якого вітаміну може призводити до появи набряку?
а) вітамін В12 (цианокобаламін);
б) вітамін С (аскорбінова кіслота);
в) вітамін В1 (тіамін);
г) вітамін В2 (рібофлавін).

13. Який лікарський засіб є препаратом вибору для лікування ідіо-
патичного набряку?
а) пентоксифілін; 
б) фуросемід;
в) варфарин;  
г) спіронолактон.

14. Нормальні значення якого лабораторного показника дозволяють 
виключити тромбоз глибоких вен в якості причини набряку?
а) D-димер;
б) тропонін;
в) передсердний натрійуретичний пептид;
г) альбумін.

15. Яку назву має локальне накопичення жирової тканини на кін-
цівках схоже на набряк?
а) ліпедема;  
б) мікседема;
в) лімфедема;  
г) зоб.
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Питання до симПозіуму
ЛіКуВання нЕВРоЛоГічниХ РозЛадіВ у ЖіноК В ПЕРіоді ПРЕ-  

та мЕноПаузи

8. Якими синдромами проявляється клімакс?
А) вегетативні;
В) вегетативно-судинні;
С) обмінно-ендокринні;
D) психоемоційні
Е) всі відповіді вірні.

9. Чи можлива вагітність після менопаузи?
А) так; В) ні.

10.  «Приплив» — це…
А) Нестійкість при ходьбі;
В) Відчуття запаморочення;
С) Відчуття жару;
D) Втрата свідомості.

11.  «Приплив» — це….
А) Вазомоторний прояв;
В) Наслідок порушення сну;
С) Виникає тільки в похилому віці;
D)Наслідок супутнього неврологічного захворювання.

12.  В лікуванні патологічного клімаксу має пріоритет:
А) Вітамінотерапія;
В) Гормональна замісна терапія;
С) Нестероїні протизапальні засоби;
D) Антидепресанти.

13. Фізіотерапія при патологічному клімаксі…..
А) Протипоказана;
В) Широко використовується;
С) Використовується при відсутності протипоказань.

14.  Клімактеричні розлади у чоловіків:
А) Не існують;
В) Існують, але проявляються як казуїстика;
С) Існують, але настає пізніше, розвивається повільніше.

15.  Клімакс в цілому — це….
А) Період складної вікової перебудови, в першу чергу, нейро-
гуморальної регуляції, пов’язаної зі згасанням репродуктив-
ної функції в жінок та чоловіків;
В) Патологічні зміни в організмі внаслідок серйозної патології 
ендокринної системи;
С) Злоякісний процес з боку органів репродуктивної системи;
D) Вікові зміни в організмі, притаманні тільки жінкам серед-
нього віку.

Контрольні питання
1. Який середній вік, коли настає клімакс у жінок?

А) 35 років;
В) 46 років;
С) 52 роки;
D) 38 років.

2. Які фактори ризику спричиняють патологічний клімакс?
А) шкідливі звички;
В) патологія ендокринної системи;
С) соматична патологія;
D) патологія статевих органів;
Е) усі відповіді вірні.

3. Рівень яких гормонів має значення для розвитку клімаксу?
А) естрогени;
В) прогестини;
С) гормони щитоподібної залози;
D) гормони наднирників;
Е) гормони гіпофізу;
F) усі відповіді вірні.

4. Виберіть правильне ствердження
А) клімакс властивий тільки для жінок;
В)клімакс властивий для жінок та чоловіків;
С) клімакс настає в похилому віці;
D) клімакс не пов’язаний з рівнем гормонів.

5. В якому віці клімакс вважається раннім?
А) до 35 років;
В) до 40 років;
С) до 45 років;
D) до 50 років.

6. Які виділяють стадії клімаксу?
А) менопауза;
В) менопауза, постменопауза;
С) пременопауза, менопауза;
D) пременопауза, менопауза, пост менопауза.

7. Що таке «менопауза»?
А) остання спонтанна менструація;
В) рік після останньої спонтанної менструації;
С) початок вегетативних розладів;
D) припинення функції яєчників;
Е) зниження лібідо.

Питання до симПозіуму
ГастРоЕзофаГЕаЛЬна РЕфЛЮКсна ХВоРоБа. ПРоБЛЕматиКа. діаГностиКа. ЛіКуВання

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань 

1.  Патологічною причиною ГЕРХ може бути:
а) склеродермія;  б) асцит;
в) стеноз воротаря; г) все вищевикладене.

2.  Фізіологічною причиною ГЕРХ може бути : 
а) переїдання; 
б) приймання жирної їжі;
в) вагітність;
г) все вищевикладене.

3.  Ятрогенний характер ГЕРХ може носити при прийманні:
а) нітратів;
б) антагоністів кальцію;
в) β-адреноблокаторів;
г) все вищевикладене.

4.  Патофізіологічне значення має зниження рН у стравоході до:
а) 6,0 і нижче; 
б) 5,0 і нижче;
в) 4,0 і нижче;
г) рН не має значення.

5. Патофізіологічне значення має зниження рН у стравоході про-
тягом:
а) 1 і більш годин на добу;
б) 8 і більш годин на добу;
в) 16 і більш годин на добу;
г) тривалість не має значення.

6. Згідно з Монреальським консенсусом (2006 р.), патологічним  
є гастроезофагеальний рефлюкс:
а) латентний;
б) однократний на тлі провокуючих факторів;
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в) що супроводжується клінічними симптомами та знижує 
якість життя;
г) нічого з вищевикладеного.

7. До клінічних форм гастроезофагеальної рефлюксної хвороби 
відносять:
а) неерозійну (эндоскопічно негативну);
б) ерозійну (эндоскопічно позитивну);
в) стравохід Барретта;
г) все вищевикладене.

8. Морфологічно гастроезофагеальна рефлюксна хвороба характе-
ризується:
а) прямим зв’язком між вираженістю дефектів тканини та клі-
нічною симптоматикою;
б) зворотним зв’язком між вираженістю дефектів тканини та 
клінічною симптоматикою;
в) відсутністю чіткого зв’язку між вираженістю дефектів тка-
нини та клінічною симптоматикою;
г) усім вищевикладеним.

9. Основним клінічним критерієм діагностики гастроезофагеаль-
ної рефлюксної хвороби є:
а) нудота;
б) наявність нальоту на язику;
в) печія;
г) біль в епігастрії.

10. Діагноз ГЕРХ імовірний, якщо частота печії становить:
а) два й більш разів на тиждень;
б) негативно позначається на якості життя;
в) все вищевикладене;
г) нічого з вищевикладеного.

11. При ГЕРХ найбільш частим симптомом є :
а) неприємний (кислий, гіркий) присмак у роті;
б) одинофагія;
в) дисфагія;
г) печія.

12. Внаслідок ГЕРХ може розвитися:
а) респіраторна симптоматика;
б) Лор-патологія;
в) стоматологічні захворювання;
г) все вищевикладене.

13. Можливим ускладненням ГЕРХ є:
а) стриктура стравоходу;
б) стравохід Барретта;
в) аденокарцинома стравоходу;
г) все вищевикладене.

14. Найбільш ефективним методом діагностики ГЕРХ є:
а) імпедансометрія стравоходу;
б) манометрія стравоходу;
в) стравохідний рн-моніторинг;
г) ендоскопія стравоходу.

15. Основною патофізіологічною метою лікування ГЕРХ є:
а) зниження чутливості рецепторів до подразнення рефлюк-
сатом;
б) скорочення контакту рефлюксата із слизовою оболонкою 
стравоходу;
в) зниження кислотності шлункового вмісту;
г) нічого з вищевикладеного.

Питання для заключного самоконтролю рівня знань
1.  Формування ГЕРХ більш характерно для:

а) молодого віку;
б) осіб літнього віку;
в) у період вагітності;
г) немає правильних відповідей. 

2. До етіологічних факторів ГЕРХ відносять: 
а) стрес;   б) гіподинамія;
в) усі перераховані. 

3. У патофізіологічних механізмах формування ГЕРХ беруть 
участь:
а) підвищення тиску в НСС;
б) підвищення кліренсу стравоходу;
в) зниження внутрішньочеревного тиску;
г) первинне зниження тиску в НСС.

4. Провідним симптомом ГЕРХ є:
а) біль;  б) диспепсія;
в) печія; г) запор.

5. До кардиальних симптомів ГЕРХ відносять:
а) формування ГКМП;
б) інфаркт міокарда;
в) рефлекторна стенокардія;
г) ендокардит.

6.  Для внестравохідної симптоматики ГЕРХ характерно:
а) формування бронхіальної астми;
б) рефлекторна стенокардія;
в) фарингіт;
г) усе перераховане.

7. Стравохід Барретта це:
а) різновид раку шлунка;
б) кровотеча з вен стравоходу;
в) виразка стравоходу.
г) заміщення багатошарового плоского епітелію в нижній тре-
тині стравоходу кишковим циліндричним епітелієм.

8. Для неерозивної форми ГЕРХ при ФГДС характерно:
а) виражена гіперемія й набряк слизової;
б) ділянки некрозу слизової;
в) практична відсутність змін слизової стравоходу;
г) множинні виразки.

9. Біопсія стравоходу при ГЕРХ показана при:
а) ерозивній формі ГЕРХ;
б) вираженому езофагіті;
в) стравоході Барретта;
г) не показана.

10. Кислотність шлункового соку при ГЕРХ може бути:
а) підвищена;  
б) знижена;
в) анацидність;  
г) підвищена й знижена.

11. До ускладнень ГЕРХ відносять:
а) кровотеча з виразок стравоходу;
б) стриктуру стравоходу;
в) аденокарциному стравоходу;
г) усе перераховане.

12. Провідними препаратами для корекції ГЕРХ є:
а) інгібітори протонної помпи;
б) блокатори Н2-гістамінових рецепторів;
в) антациди;
г) спазмолітики.

13. Можливим ускладненням при тривалому прийманні ІПП є:
а) формування гіпоацидності;
б) кровотеча з вен стравоходу;
в) формування езофагіта;
г) діарея. 

14. Хірургічне лікування при ГЕРХ призначають у випадках:
а) частих аспираційних пневмоній;
б) безуспішності консервативного лікування;
в) при формуванні ускладнень ГЕРХ;
г) усе перераховане.

15. При вагітності терапія ГЕРХ не повинна включати:
а) приймання ІПП;
б) приймання блокаторів Н2-гістамінових рецепторів;
в) ІПП і блокаторів Н2-гістамінових рецепторів;
г) спазмолітиків.
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Питання до симПозіуму
нЕЙРоЕндоКРинні мЕХанизми РозВитКу нЕфРоПатії у ХВоРиХ на эсЕнЦіаЛЬну 

 аРтЕРіаЛЬну ГиПЕРтЕнзіЮ із оЖиРінням

С. інсулін індукує дилатацію аферентних артеріол гломерул  
і розвиток гіпертрофії гломерул;
Д. інсулін перешкоджає диференціюванню преадипоцитів, сти-
мулює прогресування ожиріння і зростання олігонефронії.

10.  які критерії використовуються при оцінці ступеня ожи-
ріння?
А. маса тіла;
В. співвідношення ОТ/ОС;
С. значення ИМТ (кг/м2);
Д. співвідношення ОТ/ОС і значення ИМТ (кг/м2). 

 11. яке значення имт відповідає другої стадії ожиріння?
А. 35,0—39,9 кг/м2; В. 30,0—34,9 кг/м2;
С. 25,0—29,9 кг/м2; Д. 33,0—39,0 кг/м2.

12. В чому є актуальність проблеми ожиріння?
А. розповсюдженість ожиріння;
В. наявність ожиріння значно підвищує ризик серцево-
судинних ускладнень;
С. наявність ожиріння супроводжується зниженням ефектив-
ності  антигіпертензивної терапії;
Д. усе перелічене.

13. які першочергові заходи при боротьбі з надлишковою ма-
сою тіла та ожирінням? 
А. дієта, дозоване підвищення фізичних навантажень, медика-
ментозне зниження ваги;
В. дієта, зміна харчових звичок та ведення щоденника харчу-
вання, дозоване підвищення фізичних навантажень;
С. різке обмеження добової калорійності їжи, важкі фізичні 
навантаження;
Д. дієта, ведення щоденника харчування, але обмеження фі-
зичних навантажень.

14.  які основні антигіпертензивні препарати використовують-
ся у хворих на аГ з ожирінням?
А. ІАПФ, АРА ІІ;
В. ІАПФ, АРА ІІ, сечогінні засоби; 
С. ІАПФ, АРА ІІ, блокатори кальцієвих канальців;
Д. ІАПФ, В-блокатори.

Питання для заключного самоконтролю рівня знань
1. Який показник є одним з перших маркерів ураження нирок при 

АГ?
А. нефроангіосклероз;  В. мікроальбумінурія;
С. ниркова недостатність;  Д. гломерулосклероз.

2. Що уявляє собою феномен гіперфільтрації?
А. посилена фільтрація первинної та вторинної сечі;
В. поява протеїнурії;
С. порушення ренальної гемодинаміки з виникненням вну-
трішньоклубочкової гіпертензії та клубочкової гіперперфузії;
Д. порушення гемодинаміки з посиленою фільтрацією сечі.

3. Які існують методи діагностики МАУ?
А. імуноферментні аналізи крові; 
В. мікраль-тест та клінічний аналіз сечі; 
С. клінічні аналізи крові та сечі;
Д. мікраль-тест та метод імунонефелометрії.

4. Основні пускові механізми виникнення МАУ?
А. ендотеліальна дисфункція та клубочкова гіпертензія;
В. олігонефронія та клубочкова гіпертензія;
С. Зниження внутрішньоклубочкового тиску та ендотеліальна 
дисункція;
Д. Виникнення ідіопатичної нефропатії.

5. Завдяки якому методу виявляють гіперфільтрацію?
А. метод імунонефелометрії; 
В. проба Реберга-Тареєва;

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань
1. Яки показники свідчать про ураження нирок при АГ?

А. нефроангіосклероз, ниркова недостатність, гломерулоскле-
роз;
В. мікроальбумінурія, ниркова недостатність, нефроангіо-
склероз, гломерулосклероз;
С. ниркова недостатність, гломерулосклероз, мікроальбуміну-
рія;
Д. гломерулосклероз, ниркова недостатність, нефроангіоскле-
роз.

2. Що уявляє собою феномен мікроальбумінурії?
А. посилена фільтрація первинної та вторинної сечі;
В. поява протеїнурії більше 30 мг/доб;
С. підвищення концентрації альбумину у сечі в межах от 30 
до 300 мг/доб; 
Д. порушення гемодинаміки з посиленою фільтрацією сечі.

3. Які існують методи діагностики МАУ?
А. імуноферментні аналізи крові; 
В. мікраль-тест та клінічний аналіз сечі; 
С. клінічні аналізи крові та сечі;
Д. мікраль-тест та метод імунонефелометрії.

4. Основні пускові судинні механізми підвищення внутрішньогло-
мерулярного тиску?
А. ендотеліальна дисфункція та олігонефронія;
В. олігонефронія, звуження еферентної артеріоли, розширен-
ня аферентної артеріоли;
С. ендотеліальна дисункція, розширення аферентної арте-
ріоли;
Д. звуження еферентної артеріоли, розширення аферентної 
артеріоли.

5. Завдяки якому методу виявляють швідкість гломерулярної 
фільтрації?
А. метод імунонефелометрії;
В. проба Реберга-Тареєва;
С. визначення креатинину плазми крові;
Д. клінічний аналіз сечі.

6. З якою метою проводиться проба з навантаженням білком?
А. для діагностики мікроальбумінурії;
В. з метою визначення швидкості клубочкової фільтрації;
С. для визначення функціонального ниркового резерву;
Д. для виявлення білка у аналізі сечі.

7. Які фактри приймають участь в розвитку нефропатії при ожи-
рінні?
А. дисбаланс гормонів лептину та адипонектину;
Б. ендотеліальна дисфункція, олігонефронія, гіперінсулінемія;
В. жирова тканина як ендокринній орган;
С. гормони жирової тканини, ендотеліальна дисфункція, олі-
гонефронія; 
Д. Ендотеліальна дисфункція, гіперінсулінемія.

8. Що уявляє собою феномен олігонефронії?
А. зниження вмісту у крові креатинину;
В. зниження швідкості гломерулярної фільтрації;
С. зниження кількості нефронів відносно загальної маси тіла 
пацієнта;
Д. зниження розмірів нирок та швідкості гломерулярної філь-
трації. 

9. Яка роль інсуліна в розвитку ураження нирок при ожирінні?
А. інсулін індукує дилатацію аферентних артеріол гломерул, 
розвиток гіпертрофії гломерул і гломерулосклерозу, у тому чис-
лі через активацію синтезу факторів росту та фиброгенезу;
В. інсулін індукує дилатацію еферентних артеріол гломерул  
і розвиток гломерулосклерозу;
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С. мікраль-тест;
Д. клінічний аналіз сечі.

6. З якою метою проводиться проба з навантаженням білком?
А. для діагностики мікроальбумінурії;
В. з метою визначення швидкості клубочкової фільтрації;
С. для визначення функціонального ниркового резерву;
Д. для виявлення білка у аналізі сечі.

7. Роль гормонів жирової тканини в розвитку інсулінорезистент-
ності?
А. дисбаланс гормонів виникає завдяки підвищенню рівня 
лептину та зниження рівня адипонектину;
В. жирова тканина не приймає участі в розвитку інсуліноре-
зистентності;
С. гормони жирової тканини сприяють виникненню тільки 
гіперінсулінемії;
Д. дисбаланс гормонів виникає завдяки зниженню рівня леп-
тину та підвищення рівня адипонектину.

8. Яка роль лептину в розвитку ожиріння?
А. зниження вмісту у крові гормону, виникнення інсулінорезис-
тентності, дисфункція ендотелія, продукція коллагену 1 типу;
В. лептин не сприяє розвитку ожиріння;
С. підвищення вмісту у крові гормону, виникнення інсуліно-
резистентності, дисфункція ендотелія, продукція коллагену 1 
типу;
Д. виникає лептинорезистентність, яка не перешкождає роз-
витку ожиріння. 

9. Які основні функції адипонектину?
А. сприяє виникненню інсулінорезистентності, дисфункції 
ендотелія;
В. перешкоджає диференцюванню преадипоцитів, має анти-
атерогенну та протизапальну дію;
С. перешкоджає диференцюванню преадипоцитів, стимулює 
адгезію тромбоцитів к ендотелію;
Д. при виникненні ожиріння адипонектин виконує свої функ-
ції завдяки збільшенню його вмісту у крові.

10.  Які головні механізми ураження нирок при ожирінні?
А. ендотеліальна дисфункція, олігонефронія, гіперінсулінемія;

В. олігонефронія, гіперінсулінемія;
С. олігонефронія, зниження внутрішньоклубочкового тиску; 
Д. ендотеліальна дисфункція, гіпоінсулінемія, олігонефронія. 

11.  Роль ендотеліальної дисфункції в ураженні ниркових судин?
А. внутрішньониркові артерії не мають чутливості до 
ендотеліну-1;
В. ендотелін-1 сприяє дилатації ниркових артеріол;
С. внутрішньониркові артерії мають найбільшу чутливість до 
ендотеліну-1;
Д. ендотеліальна дисфункція проявляється в ураженні тільки 
судин серця, а не нирок. 

12.  Що уявляє собою олігонефронія?
А. зменшення нирок у розмірі;
В. підвищення маси функціонуючої ниркової тканини віднос-
но загальної маси тіла; 
С. зниження кількості нефронів при зниження маси тіла;
Д. зниження маси функціонуючої ниркової тканини відносно 
загальної маси тіла. 

13. Роль гіперінсулінемії в підвищенні внутрішньоклубочково-
го тиску?
А. інсулін індукує спазм аферентних артеріол клубочків  
і сприяє підвищенню внутрішньоклубочкового тиску;
В. інсулін індукує дилатацію еферентних артеріол клубочків  
і сприяє підвищенню внутрішньоклубочкового тиску;
С. інсулін індукує дилатацію аферентних артеріол клубочків  
і сприяє підвищенню внутрішньоклубочкового тиску;
Д. інсулін не впливає на дилатацію ниркових артеріол клу-
бочків, а сприяє підвищенню внутрішньоклубочкового тиску 
самостійно.

14. які основні комбінації двох антигіпертензивних препара-
тів використовуються у хворих на аГ з ожирінням?
А. ІАПФ + сечогінний засіб;
В. АРА ІІ + сечогінний засіб;
В. ІАПФ але АРА ІІ + блокатор кальцієвих канальців;
С. бета-адреноблокатор + сечогінний засіб;
Д. бета-адреноблокатор + блокатор кальцієвих канальців.

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань
1. до групи дигідропіридинів належить:

а) ніфедипін;
б) дилтіазем;
в) верапаміл;
г) аніпаміл.

2. до групи бензотіазепінів належить:
а) верапаміл;
б) галлопаміл;
в) дилтіазем;
г) ніфедипін.

3. до групи фенілалкіламінів належить:
а) ніфедипін;  б) верапаміл;
в) манідипін;  г) дилтіазем.

4. основний механізм дії антагоністів кальцію — 
а) витіснення кальцію за механізмом конкурентного антаго-
нізму;
б) запобігання абсорбції кальцію у кишечнику;
в) накопичення кальцію всередині клітини;
г) гальмування входу іонів кальцію до клітини.

5. Повільні кальцієві канали L-типу розташовані переважно  
у клітинній мембрані:
а) м’язових клітин;

Питання до симПозіуму
антаГоністи КаЛЬЦіЮ:мЕХанізм дії Й осоБЛиВості КЛінічноГо застосуВання

б) епітеліоцитів;
в) ендотеліоцитів;
г) фібробластів.

6. Кардіотропний ефект антагоністів кальцію полягає у:
а) пригніченні пейсмекерної активності синусового вузла (не-
гативний батмотропний ефект);
б) посиленні скоротливості міокарду (позитивний ізотропний 
ефект);
в) поліпшенні провідності атріовентрикулярного вузла (пози-
тивний дромотропний ефект);
г) жодне з вищенаведеного.

7. Кардіотропний ефект антагоністів кальцію полягає у:
а) посиленні пейсмекерної активності синусового вузла (по-
зитивний батмотропний ефект);
б) пригніченні скоротливості міокарду (позитивний ізотроп-
ний ефект);
в) поліпшенні провідності атріовентрикулярного вузла (пози-
тивний дромотропний ефект);
г) жодне з вищенаведеного.

8. Кардіотропний ефект антагоністів кальцію полягає у:
а) посиленні пейсмекерної активності синусового вузла (по-
зитивний батмотропний ефект);
б) посиленні скоротливості міокарду (позитивний ізотропний 
ефект);
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в) пригніченні провідності атріовентрикулярного вузла (нега-
тивний дромотропний ефект);
г) жодне з вищенаведеного.

9. Кардіотропний ефект антагоністів кальцію полягає у:
а) посиленні пейсмекерної активності синусового вузла (по-
зитивний батмотропний ефект);
б) посиленні скоротливості міокарду (позитивний ізотропний 
ефект);
в) поліпшенні провідності атріовентрикулярного вузла (пози-
тивний дромотропний ефект);
г) жодне з вищенаведеного.

10.  Вазотропна дія антагоністів кальцію полягає у зниженні 
тонусу:
а) лімфатичних судин;
б) периферійних вен;
в) центральних вен;
г) периферійних та коронарних артерій.

11.  найбільшою біологічною доступністю характеризується:
а) верапаміл;
б) амлодипін;
в) фелодипін;
г) німодипін.

12. Період напіввиведення у антагоністів кальцію першого поколін-
ня складає (11):
а) 0,5—1 год.;
б) 2—7 год.;
в) 7—15 год.;
г) 35—60 год.

13. Період напіввиведення у антагоністів кальцію другого по-
коління складає:
а) 0,5—1 год.;
б) 2—7 год.;
в) 7—15 год.;
г) 35—60 год.

14. Період напіввиведення у антагоністів кальцію третього поко-
ління складає:
а) 0,5—1 год.;
б) 2—7 год.;
в) 7—15 год.;
г) 35—60 год.

15. Несприятливі ефекти антагоністів кальцію у пацієнтів з ішеміч-
ною хворобою серця найвірогідніші при застосуванні:
а) верапамілу;
б) дилтіазему;
в) ніфедипіну;
г) амлодипіну.

Питання для заключного самоконтролю рівня знань
1. При вазоспастичній стенокардії пріоритетними антагоністами 

кальцію є препарати:
а) дигідропіридинового ряду;
б) бензотіазепіного ряду;
в) фенілалкіламінового ряду;
г) жодні з вищенаведених.

2. При брадикардії та атріовентрикулярній блокаді І ступеня пріо-
ритетними антагоністами кальцію є препарати:
а) дигідропіридинового ряду;
б) бензотіазепіного ряду;
в) фенілалкіламінового ряду;
г) жодні з вищенаведених.

3. При серцевій недостатності пріоритетними антагоністами каль-
цію є препарати:
а) дигідропіридинового ряду;
б) бензотіазепіного ряду;
в) фенілалкіламінового ряду;
г) жодні з вищенаведених.

4. При діабетичній та гіпертонічній нефропатії пріоритетними ан-
тагоністами кальцію є препарати:
а) дигідропіридинового ряду;
б) бензотіазепіного ряду;
в) фенілалкіламінового ряду;
г) жодні з вищенаведених.

5. Протипоказанням для призначення дигідропіридинових анта-
гоністів кальцію є:
а) серцева недостатність;
б) вазоспастична стенокардія;
в) брадикардія й атріовентрикулярна блокада І ступеню;
г) тяжкий аортальний стеноз.

6. Протипоказанням для призначення недигідропіридинових ан-
тагоністів кальцію є:
а) синдром слабкості синусового вузла;
б) синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта з антероградним про-
веденням;
в) брадикардія й атріовентрикулярна блокада ІІ—ІІІ ступенів;
г) все вищенаведене.

7. Основні побічні ефекти антагоністів кальцію обумовлені:
а) підвищенням м’язового тонусу;
б) надмірним розширенням судин;
в) індукцією виділення брадикініну;
г) усім вищенаведеним.

8. Надмірне розширення судин властиве в більшій мірі препаратам:
а) дигідропіридинового ряду;
б) бензотіазепіного ряду;
в) фенілалкіламінового ряду;
г) жодним із вищенаведених.

9. Розвиток ішемії міокарду внаслідок синдрому «обкрадання» 
найвластивіший препаратам:
а) дигідропіридинового ряду;
б) бензотіазепіного ряду;
в) фенілалкіламінового ряду;
г) жодним із вищенаведених.

10. Порушення атріовентрикулярної провідності найвластивіше 
препаратам:
а) дигідропіридинового ряду;
б) недигідропіридинового ряду;
в) усім вищенаведеним;
г) жодним із вищенаведених.

11. Фармакокінетична взаємодія антагоністів кальцію з дигокси-
ном полягає у:
а) нівелювання дії антагоністів кальцію;
б) нівелювання дії дигоксину;
в) підвищенні плазмової концентрації дигоксину;
г) жодному із вищенаведеного.

12. Вірогідним побічним ефектом поєднаної дії ніфедипіну та 
в-адреноблокаторів є:
а) артеріальна гіпотензія й серцева недостатність;
б) артеріальна гіпертензія й геморагічний інсульт;
в) все вищенаведене;
г) жодне із вищенаведеного.

13. Взаємодія алкоголю з антагоністами кальцію полягає у:
а) посиленні гіпотензивного ефекту;
б) пригніченні гіпотензивного ефекту;
в) відсутності особливостей впливу;
г) жодне з вищенаведеного.

14. Грейпрутовий сік може:
а) підвищувати плазмові концентрації антагоністів кальцію;
б) знижувати плазмові концентрації антагоністів кальцію;
в) потенціювати дію антагоністів кальцію на ефекторні клітини;
г) пригнічувати дію антагоністів кальцію на ефекторні клітини.

15. Застосування антагоністів кальцію при вагітності й лактації:
а) можливе як під час вагітності, так і лактації;
б) можливе тільки під час вагітності;
в) можливе тільки під час лактації;
г) категорично протипоказане внаслідок тератогенного ефекту.



108	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2014, № 1      

1. Статті публікуються українською, російською та англій-
ською мовами. Приймаються в першу чергу оглядові статті з 
актуальних проблем внутрішньої та сімейної медицини, яки 
можуть бути використані для дистанційної освіти лікарів та 
підвищення їх післядипломної освіти.

2. Авторський оригінал складається з двох примірників 
(одного — на папері, другого — в електронному вигляді):

— індекс УДК;
—  тексту (стаття - до 9 с.; лекція, огляд, проблемна стаття – 

до 12 с.; коротка інформація - до 3 с.);
—  таблиць, малюнків, графіків, фотографій з додаванням 

електронних копій;
—  списку цитованої літератури (загальна кількість не по-

винна перевищувати 50, при цьому 50% з них мають 
бути менш ніж трьохрічної давнини);

—  тестових завдань за темою статті (15 тестів з чотирма 
варіантами відповідей для навчальної перевірки знань, 
з яких один вірний,  та 15 тестів з чотирма варіантами 
відповідей, з яких один вірний,  для заключної перевір-
ки знань);

—  резюме, додається наприкінці статті, та повинно місти-
ти назву статті, прізвища та ініціали авторів, установу, 
де працюють автори, місто, країну (для іноземців), текст 
обсягом, не більшим ніж 0,5 сторінки;

Резюме має доповнювати мову тексту статті (наприклад, 
якщо стаття написана українською мовою, то резюме має 
бути російською та англійською мовами), переклад має бути 
літературний та якісний.

3. Структура основного тексту статті має відповідати за-
гальноприйнятій структурі для наукових статей.

Статті, що містять результати експериментальних дослі-
джень, у тому числі дисертаційних, і вміщені під рубрикою 
«Оригінальні дослідження», складаються з таких розділів: 
«Вступ», «Мета роботи», «Матеріали та методи досліджен-
ня», «Результати та обговорення», «Висновки», «Перспективи 
подальших досліджень». Ці публікації мають включати такі 
необхідні елементи: постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв'язання даної проблеми і на які спираєть-
ся автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується зазначена стаття; формулю-
вання цілей статті; виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
висновки з цього дослідження і перспективи подальших роз-
відок у даному напрямі (Постанова Президії ВАК України від 
15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, вне-
сених до переліків ВАК України»).

4. На 1-й сторінці тексту зазначають: 1) УДК статті;  
2) назву статті;  3) вчене звання, ініціали та прізвища авторів;  
4) установу, де працюють автори, місто, країну (для іноземців).

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ  
У «СХІДНОЕВРОПЕЙСЬКОМУ ЖУРНАЛІ СІМЕЙНОЇ  

ТА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ»

На останній сторінці тексту вміщують: 1) власноручні під-
писи всіх авторів; 2) печатку та підпис відповідальної особи 
установи, від якої подається матеріал; 3) прізвище, ім'я та по 
батькові, поштову адресу, номери телефонів (службовий та 
домашній) автора, з яким редакція має спілкуватися.

5. Текст друкується 14 кеглем, на білому папері, через 1,5 
інтервали, на одному боці аркуша формату А4 (210 х 297 мм),  
з полями з усіх боків по 20 мм.

6. Матеріали приймаються тільки на дисках, набрані в ре-
дакторі Word for Windows (будь-якої версії) гарнітурою «Тimes 
New Roman», 12 пунктів, без табуляторів. Таблиці мають бути 
виконані гарнітурою «Тimes New Roman», 10 пунктів, без 
службових символів усередині. Називаючи лікарський пре-
парат, перевагу надавати міжнародній непатентованій наз ві 
(INN), її писати з малої літери. У разі потреби навести торгову 
назву — подавати її з великої літери та в лапках.

7. Електронні копії малюнків, фотографій приймаються  
у форматі ТІFF (не менше ніж 300 dpi); графіків та схем у фор-
маті ЕРЗ або АІ окремо від тексту.

8. Усі величини наводяться в одиницях СІ.
9. Список літератури оформляється на окремих сторінках 

та друкується 12 кеглем. Джерела подаються в алфавітному 
порядку.  Посилання  в тексті зазначаються цифрами в ква-
дратних дужках (наприклад: [12]).

Порядок оформлення: для монографій — прізвище, ініці-
али, назва книги, місце видання, рік, кількість сторінок. На-
приклад: Евдокимов А.Г., Тополянский В. Д. Болезни артерий 
и вен. — М.: МЕДпресс – информ, 2012. — 256 с. 

Для статей із журналів та збірників — пріз вище, ініціа-
ли, повна назва статті, стандартно скорочена назва журналу 
або назва збірника, рік видання, том, но мер, сторінки (по-
чаткова і остання), на яких вміщено стат тю. Наприклад:  
5. Харченко Н.В. Обзор материалов 21-й ежегодной Евро-
пейской гастроэнтерологической недели./ Н.В. Харченко, 
И.М. Скрипник // Журнал «Здоров`я України». — 2014. — 
№01-02(326-327). — С. 34—35. 

Для іноземних видань: 15. Adachi K. Radially asymmetric 
gastroesophageal acid reflux in the distal esophagus: examinations 
with novel pH sensor catheter equipped with 8 pH sensors /  
K. Adachi, S. Ohara, K. Furuta // Journal of Gastroenterology. — 
2012. — Vol. 47. — № 11. — R. 1221—1227.

10. Автори несуть відповідальність за науковий та літера-
турний зміст поданого матеріалу. 

11. Редакція залишає за собою право на власне редагуван-
ня статті чи відмову авторові в публікації, якщо поданий ма-
теріал не відповідає згаданим вище вимогам.

12. Диски, рукописи, малюнки, фотографії та інші матеріа-
ли, надіслані в редакцію, не повертаються.

13. Статті надсилати на адресу видавництва та на електрону 
пошту: teraprevm@med.edu.ua.


