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Дистанційне навчання

Шановні колегі! Здійснити самоконтроль за допомогою тестових завдань у рамках дистанційної освіти Ви 
маєте можливість у режимі он-лайн на сайті нашого журналу http://www.internalmed-journal.in.ua.

Тим, які надійшлють до 29.01.2016 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

Питання до симПозіуму
Хронічний безкам’яний Холецистіт

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань

1. Дисфункція жовчного міхура характеризується порушенням:
а) моторної активності;
б) скорочувальної здатності на вживання їжі;
в) дискоординації жовчного міхура та міхурової протоки;
г) все вище зазначене є вірним.

2.  Для больового синдрому при гіпотонічній дискінезії жовчови-
відних шляхів характерно:
а) постійні розпираючі болі в правому  підребер’ї;
б) тупі болі в навколопупковій зоні;
в) нападоподібні короткочасні болі в правому підребер’ї
г) біль після їжі у верхній половині живота
д) біль після їжі в епігастрії

3. Яким шляхом інфекція не поширюється на жовчовивідні шля-
хи:
а) лімфогенним;
б) гематогенним;
в) висхідним;
г) низхідним.

4. Бактеріостатичні та бактерицидні властивості мають наступні 
компоненти жовчі:
а) білірубін;
б) фосфоліпіди;
в) жовчні кислоти;
г) холестерин;
д) протеїни.

5.  Гіпотонічний жовчний міхур при УЗ-дослідженні має такі озна-
ки:
а) збільшення об’єму міхура;
б) наявність біліарного сладжу;
в) потовщення стінок міхура;
г) подвійний контур міхура.

6.  Яке захворювання жовчного міхура слід діагностувати за ре-
зультатами біохімічного дослідження жовчі?:
а) жовчно-кам’яну хворобу (фізико-хімічну стадію);
б) дискінезію;
в) холецистит;
г) аномалію розвитку;
д) холангіт.

7.  Для оцінки функціонального стану жовчного міхура при дуоде-
нальному зондуванні не має значення:
а) час появи міхурової жовчі;
б) час витікання міхурової жовчі;
в) об’єм  міхурової жовчі;
г) кількість лейкоцитів у міхуровій жовчі;
д) кількість кристаллів холестерина у міхуровій жовчі.

8.  Скринінговим методом для діагностики захворювань жовчного 
міхура є:
а) ФГДС;
б) УЗД органів черевної порожнини;
в) дуоденальне зондування;
г) біохімічні показники крові.

9.  Провідні етіопатогенетичні фактори хронічного холециститу:
 а) порушення відтоку жовчі;
 б) порушення її колоідної стабільності;
 в) інфікування жовчі;
 г) усі відповіді є вірними.

10. Типова форма хронічного холециститу:
а) больова;  б) кардіальна;
в) виразкоподібна; г) поперекова;
д) ревматоїдоподібна.

11. Зменшувати вміст жовчних кислот в просвіті кишечника мають 
здатність:
а) жири;
б) Н2-блокатори рецепторів гістаміну;
в) ентеросорбенти;
г) солі калію;
д) саліцилати.

12. Жовчні кислоти в просвіті кишечника:
а) підвищують моторику кишки;
б) стимулюють вивільнення холецистокінін-панкреозиміну;
в) приймають участь у всмоктуванні солей кальцію;
г) активують панкреатичну ліпазу;
д) все перераховане  є  вірним.

13. До опадкових елементів при мікроскопії жовчі відносять:
а) лейкоцити;
б) еритроцити;
в) епітелій;
г) кришталики холестерину.

14. У розвитку диспепсичного синдрому при холециститах най-
більш важливе значення має:
а) наявність інфекції у жовчних шляхах;
б) дискінезія  жовчного міхура;
в) камененосійство;
г) зміни біохімічного складу жовчі;
д) біліарний сладж.

15. Причина підвищення ШОЕ при хронічному холециститі:
а) холестериновий холелітіаз;
б) зміна колоїдних властивостей жовчі;
в) гіпотонія сфінктера Одді;
г) лямбліоз;
д) наявність стафілококової інфекції в жовчі.
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Дистанційне навчання

Питання для заключного самоконтролю рівня знань

1. Збільшення вмісту жовчних кислот в жовчі може викликати:
а) хологенну діарею;
б) закрепи;
в) портальну гіпертензію;
г) тахікардію.

2. Істинний холеретик:
а) сульфат магнію;
б) хлористий натрій;
в) хенодезоксихолева кислота;
г) ксиліт.

3. Протипоказанням для призначення холеретиків є:
а) підвищення температури тіла;
б) закрепи;
в) активний гепатит;
г) гіпотонія кишечника;
д) асцит.

4. Найбільш ефективним при лікуванні хронічного холециститу з 
підвищеними літогенними властивостями жовчі є призначення:
а) алохолу;
б) відвару цмину;
в) ферментних препаратів;
г) препаратів жовчних кислот;
д) полівітамінів.

5. Ревматоїдноподібна форма хронічного холециститу найчастіше 
зустрічається у:
а) осіб похилого віку;
б) чоловіків;
в) вагітних;
г) у підлітковому та молодому віці.

6. Тяжкість хронічного холециститу визначається:
а) кількістю лейкоцитів у міхуровій  жовчі;
б) кількістю кристалів холестерину в жовчі;
в) даними бактеріологічного дослідження жовчі;
г) функціональним станом жовчного міхура, печінки;
д) даними клінічного аналізу крові, УЗД, об’єктивного статусу.

7. Лабораторний аналіз для діагностики ХБХ включає:
а) біохімічний аналіз жовчі;
б) копрограма;
в) визначення рівня сіалових кислот крові;
г) визначення амілази сечі;
д) біохімічний аналіз крові.

8. Для больового синдрому при гіпертонічній дискінезії жовчови-
відних шляхів характерно:
а) постійні інтенсивні болі в правому підребер’ї;
б) тупі болі в навколопупковій зоні;

в) нападоподібні короткочасні болі в правому  підребер’ї;
г) болі після їжі в епігастрії.

9. Характерними клінічними ознаками для гострого холециститу є:
а) біль в шлунку, рідке випорожнення, метеоризм;
б) біль в правому підребер’ї, симптоми інтоксикації, нудота;
в) біль в епігастрії, нудота, печія;
г) поперековий біль, повторна блювота;
д) біль в лівому підребер’ї.

10. Назвіть провідний синдром при загостренні хронічного холе-
циститу:
а) больовий;
б) гемодинамічних порушень;
в) печінкової недостатності;
г) біліарної гіпертензії.

11. Виберіть препарат для купірування жовчної коліки при гіперто-
нічній дисфункції ЖМ:
а) одестон;  
б) дуспаталін;
в) спазмобрю;  
г) гепабене; 
д) валеріана.

12. Первинні біліарні дисфункції обумовлені:
а) вродженою патологією гладком’язових клітин;
б) зниження чутливості до нейрогуморальних стимулів;
в) спазмом СО;
г)  протокова гіпертензія;
д) запалення, набряк.

13. Вторинні біліарні дисфункції обумовлені:
а) гормональними стимуляторами;
б) системними захворюваннями;
в) порушення відтоку жовчі; 
г) стриктури сфінктеру Одді, папіліти;
д) неврози. 

14. Прокінетікі застосовують при:
а) дисфункції ЖМ з гіпомоторною дискінезією;
б) гіпертонусі СО;
в) дисфункції ЖМ з гіпермоторною дискінезією;
г) відключеному ЖМ;
д) психоемоційних порушеннях.

15. При біліарній дисфункції ЖМ з «біліарним сладжем» найбільш 
доцільним є призначення:
а) препаратів УДХК;
б) препаратів з артишоку;
в) препаратів розторопші плямистої;
г) ессенціальних фосфоліпідів;
д) ентеросорбентів.

Питання до симПозіуму
дистрофічні зміни нігтьовиХ Пластинок 

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань

1.  Придатками шкіри є все, крім:
а) нігті;
б) волосся;
в) сальні та потові залози;
г) гіподерма.

2. Як швидко відновлюються нігтьові пластинки після видалення:
а) 1—2 міс.;  б) 2—3 міс.;
в) 3—4 міс.;  г) 4—5 міс.

3. Які структури не входять до апарату нігтя:
а) нігтьова пластинка; 
б) матрикс;
в) шкірні валики;
г) сальні залози.

4. Трофічні зміни нігтів спричиняють усі фактори,  крім: 
а) судинні;
б) метаболічні; 
в) ендокринні; 
г) кліматичні. 

5. Які клітини забезпечують ріст нігтьової пластини: 
а) оніхобласти;
б) фібробласти; 
в) гістіоцити; 
г) лімфоцити. 

6. Де локалізуються оніхобласти: 
а)  матриця нігтя; 
б) зона бокових нігттьових валиків; 
в)  зона заднього нігтьового валика; 
г) зона гіпоніхію.
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7. які характеристики мають нігті здорової людини:
а) злегка випукла фома, покресленість поверхні, прозорі;
б) злегка випукла форма, гладенька поверхня, прозорі;
в) випукла форма, блідо-рожевий колір, не прозорі;
г) сплощена форма, не прозорі, подовжні борозни на поверхні.

8. Які фактори не впливають на швидкість росту нігтьової плас-
тинки:
а) локалізація;
б) вік;
в) стать;
г) вологість середовища.

9. У якому віці ріст нігтьових пластинок уповільнюється:
а) 30—40 років; 
б) до 10 років;
в) після 60 років;
г) 20-30 років.

10. Яку товщину мають нігтьові пластинки на кистях:
а) 0,5 мм;
б) 1 мм;
в) 1,5 мм;
г) 2 мм.

11. Яким терміном визначається поява білих плям чи полосок на 
нігті:
а) меланоніхія;
б) еритроніхія;
в) лейконіхія;
д) аргіроніхія.

12. При захворюваннях яких органів найчастіше відзначають-
ся випуклі нігтьові пластинки:
а) нирки;
б) серце;
в) легені та бронхи;
г) шлунок.

13. для ураження нігтів при псоріазі характерні:
а) білі плями на поверхні;
б) ложкоподібна форма;
в) мікроніхія;
г) точкові вдавлення на поверхні.

14. Клінічні форми лейконіхії, крім:
а) точкова, плямиста; 
б) полосовидна; 
в) тотальна; 
г) ромбовидна.

15. Піднігтьові геморагії у вигляді «скабок» характерні: 
а) інфекційний ендокардит; 
б) бронхіт; 
в) бронхіальна астма;
г) холецистит. 

Питання для заключного самоконтролю рівня знань

1. Відділення нігтьової пластинки з дистального краю — це:
а) оніхошизис;
б) оніхолізис;
в) оніхомадезис;
г)  проксимальна ламелярна дистрофія.

2. Яка з перелічених причин обумовлює оніхорексис:
а) пошкодження нігтьових валиків;
б) спадковість;
в) ванночки з KMnO4;
г) пошкодження матриксу.

3. Нечисленні ямки глибиною і шириною до 1 мм на поверхні ніг-
тьової пластинки частіш за все є проявом:
а) гіпертонічна хвороба;
б) загострення хронічного холециститу;
в) псоріаз;
г) фарингіт.

4. Лініі Бо можуть утворюватися при усіх станах, крім:
а) інфаркт міокарду;
б) анемія;
в) гепатит;
г) стрес.

5. Причиною пошкодження якого відділу нігтя є піднігтьові 
геморагії:
а) нігтьове ложе;
б) нігтьові валики;
в) лунка;
г) матрикс.
 

6. При оніхомадезисі можуть пошкоджуватися:
а) тільки нігті стоп;
б) тільки нігті кистей;
в) нігті стоп і нігті кистей;
г) нігті та шкіра пальців стоп.

7. Койлоніхія — це:
а) розщеплення нігтьової пластинки вподовж;
б) тьмяна нігтьова пластинка, може лущитися мілкими лу-

сочками; 
в) стертий вільний край нігтя; 
г) ложкоподібні нігті.

8. Причиною змін нігтьових пластинок у вигляді «годинникових 
скелець» на одній кінцівці може бути:
а) аортальна аневризма;
б) хронічний гепатит;
в) залізодефіцитна анемія;
г) вітамінотерапія.

9. Який засіб може спричиняти оніхолізис:
а) алохол;
б) ацетилсаліцилова кислота;
в) тетрациклін;
г) аскорбінова кислота.

10. Койлоніхія може бути пов’язана:
а) залізодефіцитна анемія;
б) надмірне вживання солі;
в) травма нігтьових валиків;
г) хронічне захворювання легенів.

11. оніхомадезис — це:
а) відділення від ложа усієї нігтьової пластинки  з дистально-

го (вільного) краю; 
б) відділення від ложа усієї нігтьової пластинки з прокси-

мального краю; 
в) поперечна борозна, що перетинає поверхню нігтя від одно-

го бокового валика до іншого; 
г) розщіплення нігтьової пластинки подовжньо.

12. Поява піднігтьових геморрагій можлива при усіх захворюван-
нях , крім: 
а) васкуліти;
б) тромбоцитопенія;
в) системний червоний вовчак;
г) цистит.

13. Для якого захворювання характерні лінії Мюрке:
а) гіпотиреоз;
б) вагітність;
в) гіпоальбумінемія;
г) мікотична інфекція.

14. Жовтий колір можуть мати нігтьові пластинки при всіх захво-
рюваннях, крім:
а) хронічний лімфостаз;
б) цукровий діабет;
в) серцева недостатність;
г) амілоїдоз.

15. Меланома нігтя проявляється: 
а) подовжня меланоніхія;  б) еритроніхія;
в) оніхогрифоз;   г) оніхомадезис.
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Питання до симПозіуму
резистентна артеріальна гіПертензія

10. Вкажіть ймовірні причини есенціальнійгіпертензії:
1.  Гіпертиреоз;
2.  Хронічне психоемоційне перенапруження;
3.  Хронічний нефрит;
4.  Повторні негативні емоції;
5.  Атеросклеротичне ураження судин;
6.  Генетичні дефекти центрів вегетативної нервової системи, 

що регулюють артеріальний тиск.

11. До факторів ризику розвитку есенціальної гіпертензії відно-
сять:
1.  Порушення експресії йонів, контролюючих синтез NO;
2.  Різке схуднення;
3.  Травми мозку;
4.  Гіпертиреоз;
5.  Гіподинамія;
6.  Гіперергія симпатичної іннервації;
7.  Гіперергія парасимпатичної іннервації.

12. Патогенез есенціальної гіпертензії імовірно включає:
1.  Генетично обумовлене зниження експресії гена ендотеліну 

симпатичних нервових центрів в задньому гіпоталамусі;
2.  Звуження просвіту ємнісних судин і збільшення припливу 

венозної крові до серця;
3.  Генетично обумовлене стійке зниження натрій-хлор і водо-

виделітельної функції нирок;
4.  Генералізований спадковий дефект мембранних іонних на-

сосів — кальцієвого і натрій-калієвого;
5.  Генетично обумовлена   гіпопродукція мінералокортикоїдів.

13. Вкажіть хвороби, які супроводжуються підвищенням артері-
ального тиску?
1. Гіпотиреоз;
2. Гіперальдостеронізм;
3. Гіперкортицизм;
4. Гіпокортицизм;
5. Справжня поліцитемія;
6. Гострий гломерулонефрит.

14. Вкажіть механізми розвитку реноваскулярной артеріальної гі-
пертензії:
1.  Активація ренін-ангіотензинової системи;
2.  Недостатність простагландиновою і кінінової системи нирок;
3.  Недостатність ренін-ангіотензинової системи.

15. Збільшення секреції реніну викликається:
1.  Збільшенням перфузійного тиску в артеріолах клубочків 

нирок;
2.  Зменшенням перфузійного тиску в артеріолах клубочків 

нирок;
3.  Гіпонатріємією та гиперкаліемією;
4.  Гіпернатріємією і гіпокаліємією;
5.  Зниженням рівня ангіотензину II в крові;
6.  Підвищенням рівня ангіотензину II в крові.

Питання для заключного самоконтролю рівня знань

1.  Судинозвужувальний ефект ангіотензину II обумовлений:
1.  Скороченням гладких м’язів артеріол;
2.  Сенсибілізацією судинної стінки артеріол до вазокон-

стрикторних агентам;
3.  Збільшенням секреції глюкокортикоїдів;
4. Посиленням вивільнення катехоламінів з везикул аксонів 

симпатичних нейронів;
5.  Стимуляцією секpеціі альдостеpона;
6.  Активацією синтезу простацикліну в клітинах ендотелію.

2. Вкажіть речовини, що володіють прямим судинорозширюючим 
ефектом, що виробляються нирками:
1.  Ренін;
2.  Брадикинін;
3.  Простагландини А, Е;
4.  Каллідін;
5.  Простагландин F2альфа.

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань

1. Відзначте правильні твердження. “Гіпернатріємія сприяє розви-
тку гіпертензії за допомогою включення наступних явищ:
1.  Посилення утворення ангіотензину II;
2.  Підвищення базального і вазомоторного компонентів су-

динного тонусу;
3.  Розвитку гіперволемії;
4. Підвищення чутливості адренорецепторів до пресорних 

впливів;
5.  Розвитку набряку гладком’язових клітин стінки судин;
6.  Згущення крові;
7.  Гальмування зворотного захоплення норадреналіну в си-

напсах.

2.  Укажіть види симптоматичних артеріальних гіпертензій:
1. Гіповолемічна;
2. Ниркова;
3. Цереброішемічна;
4. Есенціальна;
5. Портальна;
6. Гемічна;
7. Наднирникова;
8. Гіпофізарна.

3.  Вкажіть методи моделювання артеріальної гіпертензії в експе-
рименті:
1. Двостороння перерезка депресорних нервів дуги аорти і 

сінокаротідних зон;
2.  Ішемія обох наднирників;
3.  Компресія однієї нирки і видалення іншої;
4.  Двостороння перев’язка сечоводів;
5.  Видалення щитовидної залози;
6.  Ішемізація обох нирок шляхом стенозування їх артерій.

4.  Вкажіть хвороби, яким супроводить розвиток систолічної гі-
пертензії:
1.  Нефроз;
2.  Гіпертиреоз;
3.  Недостатність аортальних клапанів;
4.  Аортальний стеноз.

5.  Вкажіть речовини, що володіють прямою вазопресорною дією:
1.  Ренін;  2.  Адреналін;
3.  Ангіотензин II; 4.  Гістамін;
5.  АДГ;  6.  Норадреналін.

6.  Поняття “артеріальна гіпертензія” означає:
1.  Зниження напруги м’язів судинної стінки;
2.  Збільшення кров’яного тиску в артеріальних судинах.

7.  Поняття “артеріальна гіпертензивна реакція” означає:
1.  Тимчасовий підйом артеріального тиску вище норми;
2.  Постійний підйом артеріального тиску вище норми.

8. Які величини артеріального тиску в мм.рт.ст. свідчать про наяв-
ність гіпертензії у людей у   віці від 20 до 60 років?
1.  125/75; 2. 90/60;
3.  135/85; 4. 145/95;
5.  120/90.

9. Вкажіть основні особливості, що відрізняють есенційну гіпер-
тензію від симптоматичних артеріальних гіпертензій:
1.  Підвищення артеріального тиску виникає на тлі відсутнос-

ті органічних уражень внутрішніх органів;
2.  Виникає в результаті первинного порушення функції нирок;
3. Важливе значення в її розвитку має психоемоційний стрес;
4. Виникає в результаті порушення функції надниркових залоз
5. Розвивається внаслідок первинного ушкодження Na +, K + — 

Cl- котранспортного механізму в мембрані гладком’язових 
клітин;

6. Важливе значення має порушення функцій гіпоталамічних 
судинних центрів.
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3.  Вкажіть причини ренопрівної артеріальної гіпертензії:
1.  Фінальна стадія вторинно зморщеної нирки;
2.  Нефроз;
3.  Стеноз двох головних ниркових артерій;
4.  Двостороння нефроектомія у тварини + підключення його 

до штучної нирки;
5.  Тромбоз ниркової вени.

4.  Ендокринні гіпертензії виникають при:
1.  Тотальної гіпофункції коркового шару наднирників;
2.  Гіпеpфункціі мозкового шару наднирників;
3.  Гіпеpфункціі клубочкової зони коркового шару наднирників;
4.  Гіпофункції щитовидної залози;
5.  Тиреотоксикозу;
6.  Гіпофізарної кахексії.

5. Вкажіть можливі наслідки хронічної артеріальної гіпертензії:
1. Аневризма аорти;
2. Склероз артерії сітківки;
3. Ниркова недостатність;
4. Аритмії;
5. Інсульт;
6. Гіпоальдостеронізм;
7. Кардіосклероз.

6. Відзначте речовини, що володіють судинорозширювальним 
ефектом:
1. Глюкокортикоїди;
2. Ацетилхолін;
3. АДГ;
4. ПгА, ПгЕ;
5. Альдостерон;
6. Кініни;
7. Простациклін;
8. Аденозин.

7.  Які порушення можуть виникнути при гострій артеріальній гі-
потензії:
1. Циркуляторна гіпоксія;
2. Гемічна гіпоксія;
3. Непритомність;
4. Асцит;
5. Поліурія;
6. Анурія;
7. Розлади мікроциркуляції;
8. Коронарна недостатність.

8.  Чи можливий розвиток гіпотензії при гіперпродукції реніну?
1. Можливий;  2. Неможливий.

9.  Недостатність надниркових залоз викликає:
1. Гіпертензію;  2. Гіпотензію;
3. Колапс.

10. Вкажіть хвороби на висоті розвитку яких виникає гіпотензія
1. Мальабсорбція;
2. Кахексія Сімондса;
3. Наднирковозалозна недостатність;
4. Мікседема;
5. Тромбоемболія легеневої артерії;
6. Фібриляція шлуночків.

11. Гіпернатріємія сприяє розвитку артеріальної гіпертензії за до-
помогою:
1.  Посилення утворення ангіотензину 3;
2.  Підвищення базального і вазомоторного компонента су-

динного тонусу; 
3.  Розвиток гіперволемії;
4. Підвищення чутливості адренорецепторів до пресорних 

факторам;
5.  Розвиток набряку;
6.  Згущення крові;
7.  Гальмування зворотного захоплення норадреналіну нерво-

вими закінченнями.

12. Прийом яких лікарських препаратів може викликати підвищен-
ня АТ:
1. Протикашльові препарати центральної дії;
2. Нестероїдні протизапальні препарати;
3. Гормональні протизаплідні препарати;
4. Симпатоміметики;
5. Трициклічніантидепресанти;
6. Все перераховане.

13. Для лікування АГ застосовуються:
1. Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту (ІАПФ);
2. Тіазиди;
3. Антагоністи кальцію;
4. Все перераховане.

14. Найбільш метаболічно нейтральним діуретиком є:
1. Фуросемід;
2. Гипотиазид в дозі 50 мг/добу;
3. Індапамід;
4. Діуретики не викликають метаболічних зрушень.

15. У хворого 46-ти років діагностована стенокардія напруги II 
функціонального класу на фоні гіпертонічної хвороби II стадії. 
АТ у межах 160/105 мм рт.ст. Якому антигіпертензивному пре-
парату слід віддати перевагу?
1. Еналапріл;   
2. Клофелін;
3. Доксазозін;  
4. Метопролол;
5. Адельфан.

Питання до симПозіуму
інгібітори ангіотензінПеретворюючого ферменту

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань
1. Першим пероральним інгібітором АПФ, що використовується 

до цих пір, є (4):
а) еналапріл;
б) лізінопріл;
в) каптопріл;
г) періндопріл.

2. Печінка грає значну роль в елімінації (9):
а) раміпріла;
б) каптопріла;
в) лізінопріла;
г) періндопріла.

3. Нирки грають основну роль в елімінації (13):
а) моексипріла;
б) раміпріла;
в) каптопріла;
г) фозінопріла.

4. Сприятливим клінічним результатом наявності SH-группы в хі-
мічній будові інгібітору АПФ є (1):
а) вплив на смак;
б) вплив на клубочкову фільтрацію протеїнів;
в) параметри токсичності;
г) антиоксидантна дія.

5. Несприятливим клінічним наслідком наявності SH-группы в хі-
мічній будові інгібітору АПФ є (2):
а) антиоксидантна дія;
б) параметри токсичності;
в) захоплення вільних радикалів;
г) нічого з вищевикладеного.

6. Сприятливою особливістю фармакодинаміки інгібіторів АПФ у 
формі проліків є (13):
а) більша тривалість дії;
б) уповільнення настання ефекту;
в) індивідуальна варіабельність ефекту;
г) залежність від функціонального стану печінки.
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7. Несприятливою особливістю фармакодинаміки інгібіторів АПФ 
у формі проліків є (2):
а) більша тривалість дії;
б) уповільнення настання ефекту;
в) підвищення всмоктування;
г) нічого з вищевикладеного.

8. до гемодинамічних ефектів інгібіторів аПф відноситься (13):
а) вазоділатація;
б) зниження фільтраційної функції нирок;
в) гальмування міграції макрофагів;
г) все вищевикладене.

9. До органопротективным ефектів інгібіторів АПФ відноситься 
(6):
а) кардіопротективний;
б) ангіопротективний;
в) ренопротективний;
г) все вищевикладене.

10. До нейрогуморальних ефектів інгібіторів АПФ відноситься (13):
а) зниження вивільнення оксиду азоту;
б) зниження активності РААС;
в) підвищення секреції ендотеліну-1;
г) все вищевикладене.

11. До метаболічних ефектів інгібіторів АПФ відноситься (2):
а) підвищення чутливості тканин до дії інсуліну;
б) прооксидантна дія;
в) прозапальний ефект;
г) все вищевикладене.

12. Показанням до призначення інгібіторів АПФ є (6):
а) вагітність;
б) стеноз ниркових артерій гіперкаліємія;
в) гіперкаліємія;
г) хронічна серцева недостатність.

13. Протипоказанням для призначення інгібіторів АПФ є (5):
а) артеріальна гіпертензія;
б) лейкопенія;
в) інфаркт міокарда в анамнезі;
г) хронічна серцева недостатність.

14. Можливий негативний ефект інгібіторів АПФ при декомпенса-
ції хронічної серцевої недостатності обумовлений (9):
а) ослабленням дії петльових та тіазідних діуретиків;
б) кардиотоксичною дією;
в) нефротоксичною дією;
г) все вищевикладене.

15. Можливий негативний ефект інгібіторів АПФ при спільному 
вживанні з калийсберегающими діуретиками обумовлений (3):
а) гіпокаліємією;
б) гіперкаліємією;
в) зневоднюванням;
г) ретенція рідини в організмі.

Питання для заключного самоконтролю рівня знань

1. До інгібіторів АПФ, що містять SH-группу, відноситься (15):
а) фозінопріл;
б) еналапріл;
в) капотен;
г) індрапріл.

2. До інгібіторів АПФ, що містять фосфонильную групу, відно-
ситься (5):
а) фозінопріл;
б) капотен;
в) еналапріл;
г) індапріл.

3. До інгібіторів АПФ, що містять карбоксильну групу, відносить-
ся (6):
а) капотен;
б) фозінопріл;

в) еналапріл;
г) індрапріл.

4. До інгібіторів АПФ, що містять гідроксамову групу, відноситься 
(13):
а) капотен;
б) фозінопріл;
в) еналапріл;
г) індрапріл.

5. Інгібітором АПФ прямої дії є (9):
а) фозінопріл;
б) каптопріл;
в) періндопріл;
г) еналапріл.

6. Інгібітором АПФ першого покоління є (1):
а) каптопріл;
б) квінапріл;
в) раміпріл;
г) лізінопріл.

7. Середня тривалість гіпотензивної дії каптопріла (13):
а) 1 година;
б) 6 годин;
в) 12 годин;
г) 24 години.

8. Звичайна початкова добова доза еналапріла (5):
а) 5 мг;
б) 10 мг;
в) 20 мг;
г) 40 мг.

9. Середня тривалість гіпотензивної дії лізінопріла складає (9):
а) 1 година;
б) 6 годин;
в) 12 годин;
г) 24 години.

10. Максимальний гіпотензивний ефект раміпріла досягається че-
рез (8):
а) 1 година після прийому;
б) 6 годин після прийому;
в) 12 годин після прийому;
г) 24 години після прийому.

11. Звичайна добова доза періндопріла становить (13):
а) 2-4 мг;
б) 5-10 мг;
в) 10-20 мг;
г) 20-40 мг.

12. Кратність призначення фозінопріла становить (5):
а) кожні 2 години;
б) 3 рази в добу;
в) 2 рази в добу;
г) 1 раз у добу.

13. Рекомендованою початковою дозою квінапріла є (3):
а) 5 мг;
б) 10 мг;
в) 20 мг;
г) 40 мг.

14. Препаратом продовженої дії є (4):
а) фозінопріл;
б) каптопріл;
в) еналапріл;
г) нічого з вищевказаного.

15. Препаратом середньої тривалості дії є (1):
а) фозінопріл;
б) каптопріл;
в) эналапріл;
г) нічого з вищевказаного.



     Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини, 2015, № 2  107

Дистанційне навчання

Питання до симПозіуму
вода, як лікувальний чинник в Практиці сімейного лікаря

13. Які покази до призначення обливання водою?
а) протизапальна дія;
б) боротьба зі втомою;
в) зняття синдрому болю;
г) для загартовування.

14. Яка різниця між лікувальними режимами бань і саун?
а) в температурі повітря і в вологості;
б) в експозиції процедури; 
в) в сауні вища температура повітря;
г) в бані більша вологість повітря.

15. Якщо в прісній ванні розчинити настойку валеріани — це буде 
прісна ванна?
а) так;
б) ні;
в) це буде вже «мінеральна» ванна;
г) це буде «мінералізована» ванна.

Питання для заключного самоконтролю рівня знань
1. Гідропатія – це методи фізіотерапії, курортології?

а) це методи тільки фізіотерапії;
б) це методи тільки курортології;
в) це методи і фізіотерапії і курортології;
г) це методи народної медицини.

2. Чим відрізняється холодний температурний режим від індифе-
рентного температурного режиму при лікуванні ваннами?
а)  кількістю води в ванні (півванни);
б)  різницею температур;
в)  холодний режим: температура води – 20 – 4°С, а при інди-

ферентному: 33 – 35°С;
г)  холодний режим: 33 – 20°С, індиферентний – 33 – 35°С.

3. Яка, в середньому, експозиція при лікуванні ваннами?
а) 15 хвилин;
б) 20 хвилин;
в) індивідуально;
г ) залежно від стану хворого.

4. Яка мета призначення хворому ванни індиферентної температури?
а) одержати протизудний ефект;
б) підготувати пацієнта до «моржування»;
в) виключити дію на хворого температурного чинника;
г) одержати психотерапевтичний ефект.

5. Чи можна рахувати наявність «пам’яті» у води окремим, само-
стійним механізмом дії на організм?
а ) так;
б) ні;
в) питання спірне;
г) у мене немає відповіді.

6. Чи можна рахувати психотерапевтичне супроводження водної 
процедури окремим, самостійним механізмом дії в гідропатії?
а) так;
б) ні;
в) питання спірне;
г) необхідна консультація зі психотерапевтом.

7.  Які покази до проведення курсу гарячих ванн (температура 
води – 39–42°с) ?
а). мобілізація симпато-адреналової системи у здорових;
б) лікування ожиріння у здорових;
в) лікування неврозів;
г) лікування гіпотонії.

8.  Який основний механізм впливу на організм механічної дії вод-
них процедур?
а)  мета – загартування;
б)  покращання функцій органів дихання;
в)  оптимізація діяльності пуль моно-кардіологічної системи у 

пацієнта;
г)  тонізуючий ефект.

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань

1.  Який відсоток в тілі дорослої людини складає вода?
а) 50%;
б) 30%;
в) 40%;
г) 70%.

2.  Який хімічний склад води?
а ) протій та кисень;
б) протій, дейтерій та кисень;
в) протій дейтерій, тритій та кисень;
г) протій, дейтерій, тритій та кисень 16,17, 18.
 

3.  Скільки води на добу потребує організм здорової людини?
а) один літр;
б) два літри;
в) півтора літра;
г) три літри.

4. Який відсоток складає вода в мізку людини?
а) 30%;
б) 70%;
в) 50%
г) 90%.

5. Яка життєздатність людини без води?
а) один місяць;
б) один тиждень;
в) десять днів;
г) індивідуально.

6. Що визначає наука гідропатія?
а) лікування прісною водою;
б) лікування мінеральною водою;
в) лікування та профілактика прісною водою;
г) профілактика прісною водою.

7. Яких методів лікування прісною водою стосується температур-
ний фактор води?
а) ванн загальних;
б) тільки для частин тіла;
в) для загальних ванн та частин тіла;
г) тільки для півванн та частин тіла.

8. Скільки існує температурних режимів механізму теплолікування?
а) три,
б) чотири;
в) п’ять;
г) шість.

9. Яка температура води в ванні при теплому режимі?
а) 36 – 38°С;  б) 38 – 40°С;
г) 40 – 42°С;  д) 33 – 35°С.

10. В чім суть механічної дії води в ванні??
а) діє закон Архімеда;
б) діє тиск води зверху;
в) діє переміщення води в ванні;
г) діють всі вказані фактори.

11. В чім суть хімічної дії прісної ванни?
а)  хімічної дії немає;
б)  діють навіть гомеопатичні розведення мікроелементів, со-

лей, органічних речовин;
в)  дія буде залежати залежно від кількості розчинених хіміч-

них компонентів;
г)  завжди буде певна дія.

12. Які механізми дії душів?
а) температурний;
б) хімічний,
в) механічний .
г) всі вказані механізми.
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9. Який оптимальний режим лікування ваннами для хворих з па-
тологією серцево-судинної системи без ознак субкомпенсації, 
гострої течії хвороби?
а) індиферентний – 33 – 350 С;
б) теплий – 36 – 380 С;
в) холоднуватий — 33 – 20 0 С;
г) такого не існує

10. Який курс лікування прісною водою є оптимальним (ванни, 
душі)?
а) сім процедур;
б) десять процедур;
в) чотирнадцять процедур;
г) індивідуально.

11. Якою повинна бути температура води в випадку призначення зі-
гріваючого компресу?
а) 60 – 70 0 С;  б) 40 – 50 0С;
в) 15 – 20 0 С;  г) 70 – 80 0 С.

12. Які механізми води діють на людину, що купається в басейні, 
річці, ставку?
а) механічний;
б) температурний,

в) механічний та температурний;
г) механічний, температурний, психотерапевтичний.

13. Які водні процедури сімейний лікар не повинен рекомендувати 
хворим проводити вдома?
а) ванни гарячого режиму ванни;
б) обливання;
в) холодні душі;
г) холодні ванни.

14. Чи повинен консультуватись хворий зі сімейним лікарем віднос-
но відвідування сауни?
а)  обов’язково;
б)  залежно від хронічного захворювання та отриманого до-

свіду лікування сауною;
в)  не повинен, сауна – м’який чинник.
г)  не маю відповіді.

15. Чи сумісний масаж із водними процедурами? Чи не буде небажа-
ного навантаження на хворого?
а) не сумісний;
б) сумісний;
в) краще суміщувати в одній процедурі;
г) краще проводити масаж після водної процедури. 

Питання до симПозіуму
 сучасні можливості діагностики та кількісного визначення фіброзу Печінки

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань
 

1. Що таке фіброз?
а)  ускладнення захворювання;
б)  заміщення нормальної тканини органа сполучною ткани-

ною;
в)  синтез прозапальних цитокінів;
г)  ущільнення органу;
д)  порушення функції органу.
 

2. Що з перерахованого є функцією печінки?
а) продукція ерітроцитів;
б) синтез жирів;
в) синтез білків;
г) продукція травних ферментів;
д) перетравлення вуглеводів.
 

3. які ферменти синтезуються в печінці?
а) амілаза;
б) амінотрансферази;
в) уреаза;
г) ліпаза;
д) хітіназа.
 

4. Що з перерахованого є захворюванням печінки?
а) холецистит;
б) холангіт;
в) целіакія;
г) цироз;
д) коліт.
 

5. зі скількох часток складається печінка?
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4;
д) 5.

6. яке з ускладнень може розвинутися внаслідок тривалого 
захворювання печінки?
а) асцит;
б) погіршення зору;
в) аритмія;
г) бульбарні порушення;
д) цистит.

7. Синдром портальної гіпертензії це...
а) порушення травлення;
б) гіпертрофія лівого шлуночка;
в) збільшення тиску в системі портальної вени;
г) стійке зниження артеріального тиску;
д) порушення перфузії.
 

8. який з аналізів допоможе оцінити функцію печінки?
а) клінічний аналіз крові;
б) клінічний аналіз сечі;
в) мієлограма;
г) біохімічний аналіз крові;
д) фіброезофагогастродуоденоскопія.
 

9. Хронічне зловживання яким з продуктів може призвести 
до ураження печінки?
а) яйця;  б) мед;
в) цитрусові;  г) червоне м’ясо;
д) алкоголь.
 

10.  Що таке гепатоцелюлярна карцинома?
а) гостре захворювання печінки;
б) хронічне захворювання печінки;
в) рак печінки;
г) запалення печінки;
д) вірусне ураження печінки.
 

11.  Який з нижченаданих препаратів використовується для ліку-
вання печінки?
а) імуномодулятори;
б) альфа-ліпоєва кислота;
в) інгібітори протонної помпи;
г) ферментні препарати;
д) месалазін.
 

12.  Яке з захворювань є показанням до трансплантації печінки?
а) гепатоцелюлярна карцинома; б) гострий гепатит;
в) хронічний гепатит;  г) цироз печінки;
д) стеатогепатит.
 

13. Що являється функцією жовчі?
а) активація амілази;
б) регуляція перистальтики кишківника;
в) розщеплення білків до амінокислот;
г) захист слизової шлуково-кишкового тракту;
д) емульгування жирів.
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14. Що являють собою клітини Купфера?
а) макрофаги;
б) клітини, що синтезують жовч;
в) епітеліальні клітини;
г) клітини, що формують капсулу печінки;
д) клітини жовчних протоків.
 

15. яка з функцій печінки більшою мірою забезпечує нормаль-
не травлення?
а) білковосинтетична;
б) дезінтоксикаційна;
в) синтез жовчі;
г) кровоутворююча;
д) гомеостатична.
 

Питання для заключного самоконтролю рівня знань

1. Який діагностичний тест є “золотим стандартом” для оцінки 
морфологічного стану печінки?
а) біохімічний аналіз крові;
б) фібротест;
в) фібромакс;
г) біопсія печінки;
д) оцінка прямих маркерів фіброзу.
 

2. Скільки існує стадій фіброзу згідно шкали гістологічних індек-
сів METAVIR?
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5;
д) 6.
 

3. Що з наведеного є прямим маркером фіброзу печінки?
а) індекс APRI;
б) гіалуронова кислота;
в) співвідношення АСТ/АЛТ;
г) гаптоглобін;
д) білірубін.
 

4. Які стадії фіброзу печінки вважаються оборотними?
а) F0-F3;
б) F2-F3;
в) F1-F2;
г) F3-F4;
д) F2-F4.
 

5. Для чого використовується алгоритм АктіТест?
а)  визначення стадії фіброзу;
б)  оцінка запальної активності;
в)  визначення ступеню стеатозу;
г)  визначення ступеню активності алкогольного стеатогепа-

титу;
д)  визначення неалкогольного стеатогепатиту.
 

6. В яких пацієнтів проведення еластографії може бути неефек-
тивним?
а) у пацієнтів з цирозом;
б) у літніх пацієнтів;
в) у пацієнтів з ожирінням;
г) у пацієнтів з високими рівнями амінотрансфераз;
д) у здорових людей.
 

7. Який з тестів заснований на перерахунку комбінації прямих та 
непрямих маркерів фіброзу?
а) APRI;
б) співвідношення АСТ/АЛТ;
в) ELF тест;
г) фібромакс;
д) Shasta індекс.

8. Яки з прямих маркерів фіброзу являються безпосередніми учас-
никами деградації ЕЦМ?
а) ММР і ТІМР-1;
б) гіалуронова кислота;
в) цитокіни TGF-β и TNF-α;
г) PIIINP;
д) ГГТП.
 

9. У чому полягає різниця між сироватковими прямими та непря-
мими маркерами фіброзу?
а)  прямі маркери відображають швидкість фіброгенезу;
б)  прямі допомагають виявити цироз печінки, а непрямі — 

більш ранні стадії фіброзу;
в)  прямі відображають процеси метаболізму ЕЦМ, а непря-

мі — функцію печінки;
г)  прямі використовуються для діагностики ураження печін-

ки при вірусних гепатитах;
д)  визначення прямих маркерів є альтернативою біопсії пе-

чінки.
 

10. Що таке індекс APRI?
а) співвідношення АСТ/АЛТ;
б) співвідношення АСТ/кількість тромбоцитів;
в) розраховується на підставі протромбінового індексу, рівня 

ГГТП і аполіпопротеїну А1;
г) кількісне співвідношення ГК,PIIINP, TIMP-1;
д) співвідношення ГК, АСТ та рівня альбуміну в плазмі.
 

11. Який з інструментальних методів досліджень з високим ступе-
нем чутливості та специфічності може відрізнити стадії фіброзу 
F0-F1 від стадій F2-F4?
а) УЗД;
б) КТ;
в) МРТ;
г) транзиторна еластографія;
д) магнитно-резонансна еластографія.
 

12. Які з недоліків біопсії печінки є найбільш вагомими в отриманні 
достовірних результатів?
а) інвазивність процедури;
б) ризик розвитку ускладнень та збільшення терміну перебу-

вання хворого в стаціонарі;
в) необхідність проведення повторних процедур;
г) помилка попадання та суб’єктивність оцінки біоптату;
д) больові відчуття пацієнта при проведенні процедури.
 

13. Якої довжини зразок тканини, отриманий при біопсії печінки, 
можна вважати ідеальним для одержання достовірного резуль-
тату?
а) 15 мм;
б) 20 мм;
в) 25 мм;
г) 30 мм;
д) 40 мм.
 

14. Яке значення коефіцієнту АСТ/АЛТ набуває діагностичної цін-
ності та вказує на вірогідність наявності цирозу печінки?
а) менш ніж 0,8;
б) більш ніж 0,8;
в) менш ніж 1;
г) більше 1;
д) більше 1,2.

15. У пацієнтів з якою патологією найбільш доцільно розрахунку 
коефіцієнта PGA для виявлення цирозу печінки?
а) неалкогольна жирова хвороба печінки;
б) алкогольна хвороба печінки;
в) вірусні гепатити;
г) токсичні гепатити;
д) стеатоз печінки.
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Питання до симПозіуму
червоний Плескатий лиШай

11. Крім шкіри, при ЧПЛ можуть уражатися:
а) суглоби;
б) слизові оболонки;
в) волосся;
г) нігті;
д) внутрішні  органи.

12. Для яких дерматозів свербіж являється ведучим симптомом?
a) звичайний псоріаз;
б) червоний плескатий лишай;
в) дискоїдна червона вовчанка;
г) вторичный сифилис;
д) первинний сифіліс.

13. Феномен Уїкхема має велике значення для діагнозу:
a) плескатого червоного лишаю;
б) червоного лишаю слизових оболонок;
в) псоріазу;
г) Psoriasis punctata.

14. Найбільш типова локалізація висипу при ЧПЛ?
а) лице;
б) волосиста частина голови;
в) долоні ті підошви;
г) згинательна поверхня передпліч;
д) розгинальна поверхня передпліч.

15. До не медикаментозного лікування ЧПЛ відносять:
а) фототерапія;
б) йодобромні вани;
в) рефлекторна діатермія;
г) лазеротерапія;
д) все перераховане вірно.

Питання для заключного самоконтролю рівня знань

1. Хто з вчених запропонував термін «червоний плескатий лишай»?
а) Hebra;
б) Wilson;
в) Бехтерев;
г) Нікольский;
д) Ауспіц.

2.  Виберіть причини виникнення ЧПЛ:
а) імуноалергійні;
б) дія лікарських засобів;
в) стресові;
г) вісцеропатії; 
д) все перелічене, вірно.

3. Які медикаментозні речовини можуть спричинити ЧПЛ: 
а) миш’як, золото, атебрин;
б) галогени, вітамини (В2, В6, В12);
в) йод;
г) кортикостероїди;
д) все перераховане, вірно.

4. Для ЧПЛ характерно:
а) феномен “мандрена”;
б) феномен Уікхема;
в) акантоліз;
г) симптом Нікольського; 
д) феномен Кьобнера.

5. Які висловлювання являються важливими для диференційного 
діагнозу обмеженого нейродерміту та ЧПЛ?
a) обмежений нейродерміт ніколи не уражає слизові оболон-

ки;
б)  при ЧПЛ зазвичай виявляється феномен Уікхема;
в)  обмежений нейродерміт проявляється переважно у вигля-

ді поодинокого вогнища;
г)  пігментоване червоне забарвлення зустрічається тільки 

при обмеженому нейродерміті; 
д)  усе вірно.

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань
1. Укажіть клінічні симптоми ЧПЛ:  

а) свербіж;
б) локалізація на передній поверхні передпліч;
в) висипання на слизовій оболонці щік; 
г) болі в суглобах; 
д) міокардит. 

2. Назвіть типові ознаки папул при ЧПЛ: 
а) полігональна форма;
б) воскоподібний блиск;
в) пупкоподібне втиснення в центрі;
г) конічна форма; 
д) все перелічене вірно. 

3. Оберіть симптом, що є патогномонічним для ЧПЛ: 
а) симптом Нікольського; 
г) симптом Горчакова-Арді;
б) симптом Беньє-Мещерського;
д) симптом Ядассона.
в) сітка Уікхема; 

4. Основними клінічними характеристиками ЧПЛ є:
a) локалізація висипань на слизовій оболонці порожнини 

рота;
б) мономорфні папульозні висипання;
в) тривалість захворювання до кількох років; 
г) стійка пігментація після регресу висипань;
д) все перелічене вірно.

5. Які патогістологічні зміни призводять до появи сітки Уікхема 
при ЧПЛ: 
а) нерівномірний гранульоз;
б) гіперкератоз; 
в) папіломатоз; 
г) епідермоліз;
д) спонгіоз. 

6. ЧПЛ слід диференціювати з наступними хворобами: 
а) псоріаз;
г) екзема; 
б) сифіліс;
д) рожевий лишай. 
в) плоскі бородавки; 

7. Що є спільним для типових випадків псоріазу і ЧПЛ? 
а) ураження слизових оболонок;
б) нестерпний свербіж;
в) ураження нігтьових пластинок;
г) ізоморфна реакція (феномен Кьобнера);
д) артралгія.

8. У терапії ЧПЛ можуть використовуватися: 
а) делагіл;
б) преднізолон; 
в) кларитин; 
г) реланіум; 
д) все перелічене вірно. 

9. Для лікування ЧПЛ використовують такі фізіотерапевтичні ме-
тоди: 
а) діатермокоагуляція;
б) кріомасаж і кріодеструкція;
в) фотохіміотерапія; 
г) рефлексотерапія; 
д) все перелічене вірно. 

10. У лікування ЧПЛ слизової оболонки порожнини рота викорис-
товують:
а) антибіотики; 
б) глюкокортикостероїди; 
в) цитостатики; 
г) глюкокортикостероїди в поєднанні з делагілом;
д) цитостатики в поєднанні з антибіотиками.
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6. Типові висипи елементів ЧПЛ мають наступні особливості, 
крім:
а) папул плоских, полігональних, краснувато-фіолетового ко-

льору;
б) вдавлення у центрі папули;
в) воскоподібного блиску;
г) сітки Уікхема на поверхні папул;
д) переважної локалізації на шкірі обличчя.

7. Хвора  Ф., 52 рори, скаржиться на висипання, свербіж шкіри. 
Об’єктивно: дерматоз носить розповсюджений характер, лока-
лізується на шкірі живота та згинальних поверхоснь кінцівок 
та  представлений папулами синювато-червоного кольору з чіт-
кими полігональними обрисами, з пупкоподібнм вдавленням  
у центрі, з характерною сеткою Уікхема на їх поверхні.  Ваш діа-
гноз?
а) невус;
б) псоріаз;
в) червоний плескатий лишай;
г) сифілітичні папули при II рецидивному сифілісі;
д)дисемінований червоний  вівчак.

8. Жінка 36 років скаржиться на нездужання, порушення сну, 
болючість під час прийому кислої їжі. Об’єктивно: на слизовій 
оболонці губ визначаються бульбашки діаметром 5-7 мм. Вміст 
міхурів із залишками крові, розташовані серед папул і оточені 
гіперемією. Який найбільш імовірний діагноз? 
а) міхурно-судинний синдром;
б) акантолітична пухирчатка;
в) герпетиформний дерматит Дюринга-Брока;
г) пемфігоїдна форма ЧПЛ;
д) доброякісна неакнтолітічна пухирчатка.

9. У пацієнта на слизовій оболонці рота по лінії змикання зубів 
розташовується білястого кольору висип, що ледь височіє над 
рівнем шкіри, формує дуги, невеликі кільця і смуги. Суб’єктивно 
невелике печіння, яке і змусило хворого звернутися до лікаря. 
При огляді подібні ж висипання відзначені на внутрішній по-
верхні великих статевих губ. Ваш діагноз? 
а) кандидоз;
б) папульозний сифілід;
в) червоний плескатий лишай; 
г) лейкоплакія; 
д) пухирчатка порожнини рота.

10. Систематизуючи існуючі класифікації ЧПЛ, можна виділити 
такі форми, крім:
а) типова;   б) гіпертрофічна;
в) атрофічна;    г) бульозна;
д) еритематозно-сквамозна.

11. Для ураження нігтів при ЧПЛ характерно:
а) оніхорексис;
б) оніхолізис;
в) оніхогрифоз;
г) симптом «масляної плями»;
д) симптом «наперстка».

12. Для  синдрому Лассюера-Літтла характерно:
а)  висипання фолікулярних папул на тулубі та кінцівках;
б)  нерубцева алопеція пахвових западин і лобка;
в)  поєднання ерозивно-виразкового ЧПЛ із цукровим діабетом;
г)  рубцева атрофієя волосистої частини голови;
д)  поєднання ЧПЛ з гіпертонічною хворобою.

13. Для синдрому Потекаєва-Гріншпана характерно:
а) висипання фолікулярних папул на тулубі та кінцівках;
б) нерубцева алопеція пахвових западин і лобка;
в) поєднання ерозивно-виразкового ЧПЛ із цукровим діабе-

том;
г) рубцева атрофієя волосистої частини голови;
д) поєднання ЧПЛ з гіпертонічною хворобою.

14. В якості базисної терапії при ЧПЛ призначають:
а) системні глюкокортикостероїди;
б) системні глюкокортикостероїди у поєднанні з похідними 

4-амінохіноліну;
в) гідроксихлорохін, хлорохін;
г) інтерфероногени;
д) антибіотикотерапію.

15. При осередках на слизовій оболонці рота відзначається ефек-
тивність:
а) внутрішньоосередкового введення 10% суспензії тріамци-

нолону ацетату;
б) внутрішньоосередкового введення дипроспану;
в) обколювання осередків ураження 5% розчином делагілу; 
г) полоскання розчином циклоспорину;
д) усе перераховане вірно.
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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 
редакторі Word for Windows (будь-якої версії) гарнітурою 
«Тimes New Roman», 12 пунктів, без табуляторів. Таблиці ма-
ють бути виконані гарнітурою «Тimes New Roman», 10 пунк-
тів, 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.


