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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 01.09.2016 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 для самоконтролю вхідного рівня знань 

1. До автоімунних форм ураження печінки відносяться:
а) хронічний вірусний гепатит;
б) неалкогольний стеатогепатит;
в) автоімунний гепатит;
г) алкогольний стеатогепатит;
д) хвороба Каролі.

2. Головна ланка патогенезу АІГ:
а) вірусна інфекція;
б) токсична дія ліків;
в) аліментарні порушення;
г) активація аутореактивних Т- лімфоцитів;
д) бактеріальна інфекція.

3. Патогномонічним діагностичним маркером АІГ є:
а) наявність антитіл ANA, SMA , LKM-1;
б) гіпергаммаглобулінемія;
в) гіперферментемія (АЛТ, АСТ, ГГТП);
г) гіпербілірубінемія;
д) гіпоальбумінемія.

4. Препаратом вибору в лікуванні АІГ є:
а) метилпреднізолон;
б) дексаметазон;
в) циклоспорин;
г) такролімус;
д) легалон.

5. Найчастішими скаргами хворих АІГ є:
а) загальна слабкість і швидка стомлюваність («надлом в до-

сягненнях»);
б) м’язовий біль;
в) нудота;
г) біль у правому підребер’ї;
д) свербіж шкіри.

6. При огляді хворого  на АІГ можна виявити всі симптоми, окрім:
а) гепатомегалії;
б) телеангіектазій;
в) жовтяниці;
г) геморагій;
д) «брусничного лакового » язику.

7. Клінічні ознаки, які не патогномонічні при АІГ:
а) телеангіектазії;
б) яскраво-рожеві стрії на животі;
в)  кушингоїдний перерозподіл жиру;
г) геморагічні та вугрові висипання;
д) кільця Кайзера-Флейшера.

8. У лікуванні АІГ не використовують :
а) урсодезоксихолеву кислоту ( УДХК);
б) глюкокортикоїди;
в) імуносупресанти;

Питання до симПозіуму
аутоимуннЫЙ ГЕПатит

г) жовчогінні засоби;
д) такролімус.

9. У лікуванні перехресних синдромів найбільш ефективним є:
а) монотерапія УДХК;
б) поєднання УДХК + імуносупресанти;
в) монотерапія глюкокортикоїдами;
г) ентеросорбенти;
д) препарати есенціальних фосфоліпідів.

10. При АІГ найчастіше спостерігаються супутні позапечінкові ав-
тоімунні прояви:
а) функціональна диспепсія;
б) хронічний холецистит;
в) неспецифічний виразковий коліт;
г) хронічний панкреатит;
д) гемохроматоз.

11. Класичний «люпоідний гепатит» відноситься до:
а) АІГ — І типу;
б) АІГ — ІІ типу;
в) АІГ — ІІІ типу;
г) криптогенного хронічного гепатиту;
д) лікарського гепатиту.

12. При якому типі АІГ найчастіше виявляються анти — HCV і HCV 
RNA:
а) АІГ — І типу;
б) АІГ — ІІ типу;
в) АІГ — ІІІ типу;
г) АІГ + ПСХ;
д) АІГ + АІХ.

13. Важкий перебіг АІГ і резистентність до лікування імунодепре-
сантами є показниками до:
а)  лікування топічними глюкокортикоїдами (будесонід);
б) лікування високими дозами УДХК (25—30 мг/кг/добу);
в)  лікування комбінацією УДХК + глюкокортикоїди (предні-

золон);
г)  лікування адеметіоніном + УДХК;
д)  трансплантації печінки.

14. При АІГ  переважно більш виражене зростання активності :
а) амінотрансфераз сироватки крові та білірубіну;
б) жовчних кислот;
в) амілази; 
г) холестерину;
д) альбуміну.

15. для аіГ найбільш характерними є наступний біохімічний 
синдром:
а) цитолізу;
б) холестазу;
в) імунозапальний;
г)  гепатоцелюлярної недостатності;
д) регенерації та пухлинного зростання печінки.
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Питання до заключного самоконтролю рівня знань

1. Циркулюючі антиядерні, антиактинові антитіла та антитіла 
проти гладких м’язів у високих титрах є:
а) органоспецифічними при АІГ;
б) органонеспецифічними при АІГ;
в) органоспецифічними при неалкогольному стеатогепатиті;
г) органоспецифічними при вірусном гепатиті С; 
д) органонеспецифічними при синдромах «перехресту».

2. Підвищений ризик остеопорозу і біліарного сепсису частіше ви-
являється при:
а) АІГ+ПСХ;
б) АІГ+ПБЦ;
в) АІГ+АІХ;
г) АІГ+ВГС;
д) позапечінкових проявах АІГ.

3.  Перші ознаки рецидиву АІГ це:
а) асцит;
б) лихоманка;
в) гіпергаммаглобулінемія;
г) психоемоційні порушення;
д) геморагічний синдром.

4. Тривала терапія глюкокортикоїдами не призводить до таких 
ускладнень:
а) цукровий діабет;
б) остеопороз;
в) компресійні переломи хребта;
г) катаракта;
д) зниження маси тіла.

5. Побічні ефекти азатіоприну це:
а) нудота;
б) блювання;
в) висипання;
г) жалізодефіцитна анемія;
д) асцит.

6. Показання до трансплантації печінки:
а) неефективність ініціальної терапії;
б) численні рецидиви;
в) лихоманка;
г) виражені побічні дії імуносупресивної терапії;
д) декомпенсація цирозу печінки.

7. Гістологічні маркери АІГ:
а ) жирова дистрофія;
б ) лімфоцитарно — плазмоклітинна інфільтрація в перипор-

тальних зонах;
в ) виявлення тілець Меллорі;
г ) негнійний деструктивний холангіт;
д ) наявність тілець Каунсільмена.

8. Перехресний синдром, який резистентен до кортикостероїдної 
терапії, це:
а) АІГ+НСV;  б) АІГ+АІХ;
в) АІГ+ ПСХ;  г) АІГ+ ПБЦ;
д) АІГ+ НВV.

9. Діагностичні критерії перехресного синдрому АІГ+ПБЦ :
а) підвищення АЛТ >5норм;
б) збільшення IgG не менше 2-х норм;
в) виявлення SMA в діагностичному титрі (1:40);
г) виражені синдроми  холестазу і цитолізу;
д) виявлення рАNCA, ANA, SMA.

10. Високий рівень гаммаглобулина більш характерний для:
а) АІГ — І типу;
б) АІГ —  ІІ типу;
в) АІГ — ІІІ типу;
г) при відповіді на терапію кортикостероїдами;
д) при наявності вірусних маркерів.

11. Терапія кортикостероїдами більш ефективна при:
а) при АІІГ —  І типу;
б) при АІГ — ІІ типу;
в) при АІГ — ІІІ типу;
г) при  ХВГ;
д) цирозі печінки.

12. Під перехресними синдромами ( оверлап — синдроми) мають на 
увазі :
а ) АІГ + первинний біліарний цироз (ПБЦ);
б ) АІГ + первинний склерозуючий холангіт (ПСХ);
в ) АІГ + автоімунний холангіт ( АІХ ); 
г ) АІГ + НСV — інфекція;
д ) АІГ + НВV — інфекція.

13. Ознаки стеатозу або перевантаження залізом при АІГ можуть 
свідчити про:
а) альтернативний або додатковий діагноз;
б) неалкогольний стеатогепатит;
в) хворобу Вільсона;
г) хроничний гепатит С;
д) жовчнокам’яну хворобу.

14. Низький титр аутоантитіл при АІГ:
а)  не виключає діагноз; 
б) виключає діагноз;
в)  свідчить про наявність оverlap — синдрому;
г) свідчить про неефективність призначення кортикостероїдів;
д) є показанням до трансплантації печінки.

15. асоціації з іншими аутоімунними захворюваннями частіше 
спостерігаються при:
а) АІГ І типу;  б) АІГ ІІ типу;
в) АІГ ІІІ типу;  г) АІГ+НСV;
д) АІГ+ АІХ.

Питання до симПозіуму
уражЕння сЕрцЕво-судинної систЕми При сПадкових захворюваннях сПолучної тканини

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань

1. До якої групи генетичних захворювань найчастіше належать 
спадкові захворювання сполучної тканини:
а) хромосомні хвороби;
б) моногенні хвороби;
в) мітохондріальні хвороби; 
г) мультифакторіальні хвороби.

2. Інструментальним дослідженням вибору для діагностики кла-
панних уражень серця є:
а) ЕКГ;
б)  рентгенограма органів грудної клітки;
в) комп’ютерна томографія;
г) ехокардіографія.

3. Інструментальним дослідженням вибору для діагностики анев-
ризми черевного відділу аорти є:
а) рентгенограма органів черевної порожнини;
б) ультразвукове дослідження;
в) ФГДС;
г) комп’ютерна томографія.

4. Інструментальним дослідженням вибору для діагностики анев-
ризми грудного відділу аорти є:
а) комп’ютерна ангіографія;
б) ультразвукове дослідження;
в) рентгенограма органів грудної клітки;
г) ЕКГ.
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5. Інструментальним дослідженням вибору для діагностики роз-
шарування аневризми аорти є:
а) інвазивна аортографія;
б) комп’ютерна ангіографія;
в) ультразвукове дослідження;
г) ЕКГ.

6. Основним клінічним симптомом розшарування аневризми аор-
ти є:
а) задишка;
б) підвищення температури тіла;
в) різкий біль в міжлопаточній ділянці;
г) все вище наведене.

7. Які клінічні особливості пацієнта повинні навести на думку про 
наявність у нього спадкового захворювання сполучної тканини:
а) гіпермобільність суглобів;
б) шуми в серці;
в) гіпереластичність шкіри;
г) все вище наведене. 

8.  Яке із нижче наведених захворювань належить до спадкових за-
хворювань сполучної тканини:
а) хвороба Бехтерєва;
б) синдром Марфана;
в) синдром Гудпасчера;
г) системна склеродермія.

9.  Яку патологію можна запідозрити у пацієнта з АТ 150/35, ЧСС 85 
уд/хвил, діастолічним шумом з епіцентром на аортальному кла-
пані, який проводиться в точку Боткіна-Ерба, і розширенням 
лівої межі серця до середньої підпахвавої лінії?
а) аортальна недостатність;
б) мітральний стеноз;
в) аортальний стеноз;
г) міокардит.

10. Основним клінічним симптомом аневризми черевного відділу 
аорти є:
а) біль в епігастрії;
б) порушення сечовипускання;
в) головні болі;
г) відчуття пульсації в епігастрії.

11. Консультація яких спеціалістів необхідна пацієнтам із спадко-
вими захворюваннями сполучної тканини:
а) кардіолога;
б) офтальмолога;
в) ревматолога;
г) всіх перелічених.

12. Де перевіряється розтяжність шкіри:
а) на поверхні ліктьових суглобів, що розгинається;
б) в навколопупочній ділянці;
в) над великими грудними м’язами;
г) на передній поверхні стегна.

13. Який аускультативний симптом визначається у пацієнтів з про-
лапсом мітрального клапана:
а) систоло-діастоличний шум;
б) ритм галопу;
в) систолічне клацання; 
г) шум на сонних артеріях.

14. Лікувальна тактика при аневризмі аорти, яка розшаровується:
а) очікувальна тактика;
б) контрольована гіпотензія та/або хірургічне втручання;
в) антикоагулянтна терапія;
г) ургентна інвазивна аортографія.

15. Основним клінічним симптомом аневризми церебральних арте-
рій є:
а) вогнищева неврологічна симптоматика;
б) судоми;
в) симптоматика відсутня;
г) набряк мозку.

Питання для заключного самоконтролю рівня знань 

1. Патогенетично обгрунтованим препаратом для лікування син-
дромів Марфана і Лойса-Дитца є:
а) магнезії сульфат;
б) дротаверин;
в) дозартан;
г) аспірин.

2.  Патогномонічним симптомом синдрому Марфана є:
а) підвивих кришталика;
б) викривлення носової перетинки;
в) зниження фракції викиду лівого шлуночка;
г) пролапс мітрального клапана.

3.  Тип спадкування синдрому Марфана:
а) зчеплений з Х-хромосомою;
б) аутосомно-рецисивний;
в) аутосомно-домінантний;
г) не з’ясований.

4. Ген, відповідальний за виникнення синдрому Марфана, кодує 
синтез білка:
а) колагену-3;
б) еластину;
в) гемоглобіну;
г) фібриліну-1.

5.  Який діаметр аневризми аорти є абсолютним показанням до хі-
рургічного лікування при синдромі Марфана:
а) > 4 см;
б) > 5 см;
в) > 3 см;
г) > 6 см.

6. Основна тріада проявів синдрому Лойса-Дитца:
а)  спонтанний пневмоторакс, аортальна аневризма, підвивих 

кришталика;
б)  ламкість судин, спонтанний розрив кишечника, погане за-

гоєння ран;
в)  аортальна аневризма, гіпертелоризм, розщеплення підне-

біння/язичка;
г)  кашель з кров’ю, нефрітичний синдром, мітральна недо-

статність.

7.  Що таке гіпертелоризм:
а) широке розташування очей;
б) вузьке розташування очей; 
в) раннє зрощення швів черепа;
г) високе піднебіння.

8.  Ген, який відповідає за виникнення синдрому Лойса-Дитца, ко-
дує синтез рецепторів:
а) фактору некрозу пухлини-альфа;
б) ендотеліального судинного фактору роста;
в) тромбоцитарного фактору роста;
г) трансформуючого фактору роста-бета.

9. Відмінність синдрому Лойса-Дитца від синдрому Марфана:
а) аневризми не тільки в аорті, але і в середніх та дрібних ар-

теріях;
б)  раннє розшарування аневризм;
в)  відсутність підвивиху кришталика;
г)  все вище наведене.

10. Який діаметр аневризми аорти є абсолютним показанням до хі-
рургічного лікування при синдромі Лойса-Дитца:
а) операція протипоказана;
б) > 4 см;
в) > 3 см;
г) > 6 см.

11. Ген, який відповідає за виникнення синдрому Елерса-Данлоса 
судинного типу, кодує синтез білка:
а) фібрилину-1;  б) колагену-3;
в) еластину;  г) гама-глобуліну.
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12. Органами-мішенями синдрому Елерса-Данлоса є:
а) очі, серце, нирки;
б) яєчники, тестикули, передміхурова залоза;
в) артерії, кишечник, легені, матка;
г) печінка, жовчний міхур, селезінка.

13. Патогенетично обгрунтованим препаратом при лікуванні син-
дрому Елерса-Данлоса є:
а) целіпролол;
б) актовегін;
в) натрію нітропрусид;
г) еналаприл.

14. При геморагічному синдромі та в периопераційний період при 
синдромі Елерса-Данлоса рекомендується застосування:
а) вікасолу;
б) цефтриаксону;
в) десмопресину ацетата;
г) метопрололу.

15. Який діаметр аневризми аорти є абсолютним показанням до 
планового хірургічного лікування при синдромі Елерса-Данло-
са судинного типу:
а) > 3 см; б) > 4 см;
в) > 5 см; г) операція протипоказана.

Питання до симПозіуму
лимфоадЕноПатія

10. Виникнення токсоплазмозу та бруцельозу, при яких збільшу-
ються ЛВ, може спостерігатися при:
а) уживанні молока;
б) уживанні сиру;
в) уживанні м’яса;
г) укусу кліщів. 

Питання для заключного самоконтролю рівня знань 

1. Ураження шийних ЛВ відбувається при:
а) карієсі;
б) гінгівіті;
в) скарлатині;
г) туберкульозі.

2. Ураження надключичних ЛВ спостерігається при:
а) фарингіті;
б) панариції;
в) пухлині шлунка;
г) системному червоному вовчаку.

3. При збільшенні підключичних ЛВ  у  жінок слід виключити:
а) пухлину молочної залози;
б) плевропневмонію;
в) системний червоний вовчак;
г) пухлину яєчників.

4. Генералізована форма ЛАП є характерною для:
а) сифіліса;
б) пухлини шлунка;
в) ВІЧ/СНІДу;
г) туберкульозу. 

5. При хворобі кошачих подряпин  збільшення ЛВ супроводжується:
а) поразкою ЦНС;
б) лихоманкою;
в) ураженням суглобів;
г) змінами збоку серцево-судинної системи.

6. Для підтвердження етіологічного чинника  цитомегаловірусної 
інфекції , що супроводжується ЛАП, проводять наступні дослі-
дження:
а) пробу Манту;
б) біопсію шкіри та м’язів;
в)  серологічні дослідження; 
г)  визначають антигени класу IgМ до CMV  и  IgG.

7.  При інфекційному мононуклеозі відбувається поразка наступ-
них груп ЛВ:
а) підщелепних;
б)  заднєшийних;
в)  підпахвових;
г) всіх перелікованих. 

8.  Поразка пахових ЛВ відбувається при наступних захворюваннях:
а)  туберкульозі;
б)  саркоідозі;
в) сифілісі;
г) лімфогранулематозі.

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань
1. Назвіть клінічні варіанти лімфаденопатії:

а) локальна;
б) реґіонарна;
в) генералізована;
г) всі перераховані.

2. Які з перерахованих лікарських препаратів можуть сприяти ви-
никненню ЛАП:
а)ампіцилін, оксицилін;
б) інсулін;
в) каптоприл, аллопуринол;
г) діоксин, гепарин.

3. При якій ЛАП спостерігають больовий синдром:
а) гострій;
б) хронічній;
в) крововиливі в ЛВ;
г) хронічній рецидивуючей.

4. При яких захворюваннях ендокринної системи  відбувається 
збільшення ЛВ:
а) тиреотоксикозі;
б) цукровому діабеті;
в) гіпотиреозі;
г) хворобі Іценка-Кушинга.

5. При яких захворюваннях збільшення ЛВ супроводжується спле-
номегалією:
а) сівороткова хвороба;
б) туляремія;
в) саркоідоз;
г) хвороба кошачих подряпин.

6. При яких захворюваннях внутрішніх органів збільшення ЛВ су-
проводжується  суглобовим синдромом:
а) сифіліс;
б) інфекційний мононуклеоз;
в) саркоідоз;
г) токсоплазмоз.

7. Які з перерахованих захворювань супроводжуються ЛАП та 
ураженням шкіри:
а) саркоідоз;
б) сифіліс;
в) інфекційний мононуклеоз;
г) всі перераховані.

8. Які з епідеміологічних даних треба враховувати при визначенні 
збільшених ЛВ:
а) гемотрансфузії; б) уживання молока;
в) уживання м’яса; г) контакт з кішкою.

9. Поява саркоідоза та збільшення ЛВ може бути наслідком  таких 
професій:
а) ювелірна справа;
б) рентгентехнік;
в)  продавець; 
г) робітник мукомольної промисловості.
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9. В якому випадку збільшення ЛВ  можна розглядати як можливу 
ознаку  ВІЧ-інфекції :
а) при поразці не менше 3-х груп ЛВ;
б) при поразці ЛВ на протязі 3-х місяців;
в) при поразці не менше 2-х груп ЛВ на протязі 3-х місяців;
г) ні в якому з перерахованих випадків. 

10. Який з перерахованих  факторів сприяє появі болю в лімфовуз-
лах при лімфогранулематозі:
а) паління;
б) зловживання жирної їжі;
в) алкоголь;
г) призначення глюкокортикоїдів. 

Питання до симПозіуму
дЕрматіти

11. Контактний алергічний дерматит характеризується:
а)  гострим запаленням шкіри на місці дотику з подразником; 
б)  гострим запаленням шкіри, що виходить за межі ділянки, 

яка піддалася впливу подразника; 
г)  чіткими межами; 
д)  збільшенням периферичних лімфовузлів.

12. Запідозрити алергічний контактний дерматит на нікель можна 
при наявності: 
а)  еритеми, лущення шкіри за вухами при носінні прикрас;
б) еритема, свербіж шкіри на зап’ясті при контакті з годинни-

ком; 
в)  висипи та свербіж шкіри в навколопупклвій області, ви-

кликані контактом із застібками-блискавками; 
г)  усіх випадках.

13. Контактний дерматит найчастіше виникає:
а) у жінок 20-40 років;
б) у дітей;
в) у підлітків;
г) у осіб старше 70 років.

14. У відповідь на вплив концентрованої cірчаної кислоти виникає: 
а) простий контактний дерматит;
б) алергічний контактний дерматит; 
в) токсикодермія; 
г) екзема.

15. Тривалість формування шкірної гіперчутливості:
а) 1-2 міс.; б) 2-3 дні;
в) 10-14 днів; г) 4-6 місяців

Питання для заключного самоконтролю рівня знань

1. Простий контактний дерматит спричиняється подразниками: 
а) тісне взуття;
б) кортикостероїдний крем;
в) тетрациклінова мазь;
г) медуза.

2. Які клінічні ознаки не характерні для простого контактного дер-
матиту:
а) пухирі;
б) почервоніння;
в) мокнуття;
г) міхурі.

3. Причинами, що не призводять до виникнення алергічного дер-
матиту:
а)  медикаменти внутрішньовенного і парентерального засто-

сування;
б)  медикаменти зовнішнього застосування;
в)  продукти побутової хімії;
г)  косметичні засоби.

4. Для алергічного контактного дерматиту характерне усе, крім:
а)  наявність сенсибілізації;
б)  поширення висипань за межі дії алергену; 
в)  виникнення реакції після багаторазової (не менше двох ра-

зів) дії подразника;  
г)  чіткі межі ураження. 

5. Які клінічні ознаки не характерні для алергічного контактного 
дерматиту:
а) ліхеніфікація;    в) свербіж; 
б) червоний дермографізм; г) еритема.

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань 

1. До екзогенних факторів контактного дерматиту належать усі 
фактори, крім:
а) фізичні;
б) хімічні;
в) біологічні; 
г) стресорні.

2. Причинами розвитку контактних дерматитів можуть бути усі 
засоби, крім:
а)  миючі засоби; 
б) рослини;
в) засоби парентерального уведення;
г) шампуні.

3. Які захворювання відносять до простого контактного дерматиту:
а) пітниця;
б) токсикодермія;
г) себорея;
д) змозолілості.

4. Причиною виникнення алергічного контактного дерматиту є 
все, крім:
а) концентрована соляна кислота;
б) солі хрому;
в) лакофарбові вироби;
г) ювелірні прикраси.

5. Для простого контактного дерматиту характерне:
а) сенсибілізація організму;
б) вплив облігатного подразника;
в) скритий (латентний) період;
г) супутні захворювання шлунково-кишкового тракту.

6. У патогенезі алергічного контактного дерматиту приймають 
участь всі фактори, крім:
а) спадкова схильність;
б) зміни імунітету;
в) розлади пігментного обміну;
г) порушення структури і функції епідермального бар’єру. 

7. Для лікування алергічного контактного дерматиту використо-
вують: 
а) антигістамінні препарати;
б) пробіотики;
в) вітаміни;
г) антималярійні засоби.

8. Облігатними подразниками є:
а) концентровані розчини мінеральних кислот і лугів;
б) бойові отруйні речовини шкірнонаривної дії;
в) концентровані розчини солей важких і лужних металів;
г) все перераховане.

9. Причинами виникнення професійних дерматитів не можуть 
бути перераховані виробничі шкідливості:
а) хімічні;  в) психо-емоційні;
б) фізичні;  г) інфекційні.

10. При розвитку алергічного дерматиту від прального порошку до-
речні наступні рекомендації:
а) припинити користування пральним порошком;
б) всередину антигістамінні препарати;
в) зовнішня терапія;
г) все перераховане.
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6. Для лікування алергічного контактного дерматиту з ураженням 
понад 20 % поверхні шкіри при тяжкому перебігу використову-
ють: 
а) адреналін;
б) нестероїдні протизапальні засоби;
в) глюкокортикостероїди;
д) імуносупресори.

7. Для зовнішнього лікування неускладненого алергічного кон-
тактного дерматиту використовують: 
а) препарати дьогтю;
б) антибіотики;
в) топічні глюкокортикостероїди;
г) кератолітичні мазі.

8. Простий контактний дерматит характеризується:
а) чіткі межі;
б) локалізація в місці контакту з подразником;
в) почервоніння шкіри;
г) усе перелічене вірно.

9. При контактному дерматиті рідше уражаються:
а) статеві органи;
б) шия;
в) повіки;
г) спина.

10. Умовою розвитку фотодерматиту від впливу фотосенсибілізую-
чих речовин є:
а) пошкодження шкіри (мікротравма);
б) одночасне сонячне опромінення; 
в) попереднє сонячне опромінення
г) наявність інших захворювань шкіри.

11. Професійні фотодерматити характеризуються: 
а) виникненням через кілька годин після одночасного кон-

такту з фотосенсибілізуючою речовиною і сонячним опро-
міненням;

б) виникненням через кілька тижнів після контакту з сенси-
білізуючою речовиною; 

в) світлобоязню; 
г) кон’юнктивітом, ринітом, запаленням слизової оболонки 

верхніх дихальних шляхів.

12.  Яка стадія не характерна для гострого простого контактний 
дерматиту: 
а) еритематозна;  б) папіломатозна; 
в) везикульозна;  г) некротична.

13. Хронічний простий контактний дерматит має клінічні прояви:
а) інфільтрація шкіри;  б) застійна еритема;
в) ліхеніфікація;  г) усе перелічене.

14. Який тип імунних реакцій полягає в основі патогенезу алергіч-
ного контактного дерматиту: 
а) гіперчутливість негайного типу;
б) гіперчутливість сповільненого типу;
в) гіперчутливість цитотоксичного типу;
г) імунокомплексна реакція.

15. Які профілактичні заходи ремендуються при контактному дер-
матиті:
а) дотримання правил гігієни, техніки безпеки та охорони 

праці, 
б) використання засобів індивідуального захисту, 
в) усунення побутових хімічних алергенів та подразників;
г) усе перелічене.

Питання до симПозіуму 
ультразвуковЕ досліджЕння нирок в нормі та ПатолоГії

Питання для контролю вихідного рівня знань

1. Нормальне розташування нирок відносно очеревини —
а) інтраперитонеальне;
б) мезоперитонеальне;
в) екстраперитонеальне;
г) будь-яке з наведених вище.

2. Скелетотопічним орієнтиром нормального розташування ни-
рок відносно хребта є:
а) Th-8—Th-12;
б) Th-12—L-4;
в) L-4—S-3;
г) будь-яке з наведених вище.

3. Гетеротопія нирок означає:
а) дифузну зміну ехощільності органу;
б) змінене розташування органу;
в) змінену форму органа;
г) змінені розміри органа.

4. Утруднення ультрасоноскопічної візуалізації нирок може бути 
переважно за:
а) нефроптозу;
б) пієлонефриту;
в) гломерулонефриту;
г) тубулоінтерстиціального нефриту.

5. Основна причина утруднення ультрасоноскопічної візуалізації 
нирки у формі «сідла коня» —
а) дифузне зменшення ехощільності органа;
б) дифузне збільшення ехощільності органа;
в) прикриття нирки петлями кишки;
г) все наведене вище.

6. Нормальною формою нирок за даними ультразвукового дослі-
дження є:
а) куляста;
б) циліндрична;

в) бобоподібна;
г) кільцеподібна.

7. Основним ультразвуковим диференціальним критерієм повного 
та неповного подвоєння нирки є:
а) подвоєння паренхіми;
б) подвоєння чашок;
в) подвоєння миски;
г) подвоєння сечоводу.

8. Найчастіше ультрасонографічна оцінка розміру нирки прово-
диться:
а) між полюсами;
б) у передньо-задній проекції;
в) у поперечнику;
г) діагнонально.

9. Нормальний діапазон повздовжнього розміру нирки дорослої 
людини складає:
а) 5—7 см;  б) 7—12 см;
в) 12—15 см;  г) понад 15 см.

10. Нормальне відношення кіркового та мозкового шарів нирки за 
даними ультрасонографії складає:
а) 1:1:1;  б) 1:2:1;
в) 1:3:1;  г) 1:4:1.

11. Ультразвуковим критерієм аплазії нирки є:
а) розмір менше 7 см;
б) відсутність диференціації на кірковий та мозковий шари;
в) жодне з наведеного вище;
г) все наведене вище.

12. Найчастішою гомолатеральною гетеротопією нирок у жінок є:
а) тазова;
б) здухвинна;
в) поперекова;
г) жодна з наведених вище.
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13. Патологічним станом, що утруднює ехолокацію нирки, є:
а) агенезія нирки;
б) гідронефроз;
в) заміщення нирки інфільтративним процесом;
г) все наведене вище.

14. Необхідною характеристикою для ультрасонографічного опису 
нирки є:
а) розташування, оцінка прилеглих структур і рухливість;
б) форма, розмір і зовнішній контур;
в) ехоструктура паренхіми;
г) все наведене вище.

15. Гетеролатеральне розташування нирки переважно характеризу-
ється:
а) розташуванням вище норми на тому ж боці;
б) розташуванням вище норми на протилежному боці;
в) розташуванням нижче норми на тому ж боці;
г) розташуванням нижче норми на протилежному боці.

Питання для контролю кінцевого рівня знань

1. Перший ступінь нефроптозу нирок за даними ультрасоноскопії 
характеризується зниженням розташування органу відносно 
норми на:
а) 1—2 мкм;
б) 1—2 мм;
в) 1—2 см;
г) 1—2 дм.

2. Другий ступінь нефроптозу нирок за даними ультрасоноскопії 
характеризується зниженням розташування органу відносно 
норми на:
а) 2—3 мкм;
б) 2—3 мм;
в) 2—3 см;
г) 2—3 дм.

3. Третій ступінь нефроптозу нирок за даними ультрасоноскопії 
характеризується зниженням розташування органу відносно 
норми на:
а) 4—5 см;
б) 5—6 см;
в) понад 6 см;
г) все наведене вище.

4. Для гострого пієлонефриту ультрасоноскопічно характерним є:
а) нормальні або збільшені розміри нирки;
б) розширення миски;
в) зниження диференціювання внутрішніх структур;
г) все наведене вище.

5. Для хронічного пієлонефриту ультрасоноскопічно найхарактер-
нішим є:
а) поява ділянок зниженої ехогенності;
б) поява ділянок підвищеної ехогенності;
в) звуження чашечок та миски;
г) бугристий характер зовнішнього контуру.

6. Наявність у паренхімі нирки гіпоехогенного кістоподібного 
утворення із товстими стінками та «уламками» всередині, дис-
тальних акустичних тіней характерна для:
а) гострого пієлонефриту;
б) хронічного пієлонефриту;

в) абсцесу нирки;
г) нефросклерозу.

7. Для нефросклерозу характерним є:
а) збільшення розмірів та ехогенності паренхіми нирки;
б) збільшення розмірів та зменшення ехогенності паренхіми 

нирки;
в) зменшення розмірів та ехогенності паренхіми нирки;
г) зменшення розмірів та збільшення ехогенності паренхіми 

нирки.

8. Характерна ультразвукова картина набряку нирки включає:
а) зниження ехогенності паренхіми та різке контурування 

капсули;
б) збільшення ехогенності паренхіми та різке контурування 

капсули;
в) зниження ехогенності паренхіми та чіткості контурування 

капсули;
г) збільшення ехогенності паренхіми та зменшення контуру-

вання капсули.

9. За розташуванням кіста нирки може бути:
а) субкапсулярною;
б) паренхіматозною;
в) парапельвікальною;
г) все наведене вище.

10. Атрофія мозкової речовини нирки характерна для:
а) І стадії гідронефрозу;
б) ІІ стадії гідронефрозу;
в) не характерна для гідронефрозу;
г) будь-якої стадії гідронефрозу.

11. Камені нирки ультрасонографічно візуалізуються як:
а) гіперехогенні утворення з акустичною доріжкою;
б) гіпоехогенні утворення з акустичною доріжкою;
в) гіперехогенні утворення без акустичної доріжки;
г) гіпоехогенні утворення без акустичної доріжки.

12. Ультрасонографічним критерієм сечокислого діатезу є наявність 
гіперехогенних утворень розміром:
а) до 0,4 см;
б) 0,5—0,6 см;
в) 0,6—0,7 см;
г) 0,8—1,0 см.

13. Для аденокарциноми нирки ультрасонографічно характерним є:
а) гіпоехогенне утворення з істинною капсулою;
б) гіпоехогенне утворення без істинної капсули;
в) гіперехогенне утворення з істинною капсулою;
г) гіперехогенне утворення без істинної капсули.

14. Переважною локалізацією метастатичних пухлин нирки є:
а) кірковий шар;
б) мозковий шар;
в) чашечки;
г) миска.

15. Диференціальним критерієм І та ІІ стадій гідронефроза за дани-
ми ультрасоноскопії є:
а) атрофія мозкового шару;
б) деформація чашечок;
в) жодне з наведеного вище;
г) все наведене вище.

Питання до симПозіуму 
ГЕПатоПротЕктори

Питання для контролю вихідного рівня знань

1. Дія гепатопротекторів спрямована на:
а) збільшення стійкості печінки до токсичних впливів;
б) сприяння відновленню функцій печінки;
в) активацію ферментів гепатоцитів;
г) все наведене вище.

2. До гепатопротекторів, що містять есенціальні фосфоліпіди, від-
носять:
а) енерлів;
б) гепабене;
в) гептрал;
г) тіотриазолін.
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3. До гепатопротекторів біофлавоноїдної природи відносять:
а) енерлів;  б) гепабене;
в) гептрал;  г) тіотриазолін.

4. До гепатопротекторів, що містять амінокислоти, відносять:
а) енерлів;  б) гепабене;
в) гептрал;  г) тіотриазолін.

5. До гепатопротекторів синтетичного походження відносять:
а) енерлів;  б) гепабене;
в) гептрал;  г) тіотриазолін.

6. До гепатопротекторів, що є препаратами урсодезоксихолевої 
кислоти, відносять:
а) урсофальк;  б) галстена;
в) сирепар;  г) гепатомакс.

7. До препаратів з опосередкованим гепатопротекторним ефектом 
відносять:
а) урсофальк;  б) токоферол;
в) сирепар;  г) гепатомакс.

8. До гепатопротекторів, що є гомеопатичними засобами, відносять:
а) урсофальк;  б) сирепар;
в) галстена;  г) гепатомакс.

9. До гепатопротекторів, що є комбінованими препаратами, відно-
сять:
а) урсофальк;  б) галстена;
в) сирепар;  г) гепатомакс.

10. До гепатопротекторів, що містять есенціальні фосфоліпіди, від-
носять:
а) енерлів;
б) ліволін;
в) есенціале;
г) все наведене вище.

11. До гепатопротекторів біофлавоноїдної природи відносять:
а) енерлів;
б) урсохол;
в) жодне з наведеного вище;
г) все наведене вище.

12. До гепатопротекторів, що містять амінокислоти, відносять:
а) метіонін;
б) цитраргінін;
в) гептрал;
г) все наведене вище.

13. До препаратів з опосередкованим гепатопротекторним ефектом 
відносять:
а) лактулозу;
б) α-ліпоєва кислота;
в) аскорбінову кислоту;
г) все наведене вище.

14. Силібор відноситься до:
а) препаратів, що містять есенціальні фосфоліпіди;
б) препаратів біофлавоноїдної природи;
в) препаратів, що містять амінокислоти;
г) синтетичних гепатопротекторів.

15. Тіотриазолін відноситься до:
а) препаратів, що містять есенціальні фосфоліпіди;
б) препаратів біофлавоноїдної природи;
в) препаратів, що містять амінокислоти;
г) синтетичних гепатопротекторів.

Питання для контролю кінцевого рівня знань 

1. Обережність у застосуванні есенціальних фосфоліпідів у ліку-
ванні хронічного гепатиту слід проявляти через:
а) ризик підсилення холестазу та активності процесу;
б) ризик передозування;
в) жодне з наведеного вище;
г) все наведене вище.

2. Препаратом есенціальних фосфоліпідів без додаткових діючих 
речовин є:
а) ліволін;  б) еслівер форте;
в) есенціале форте Н; г) все наведене вище.

3. Найменша ефективна добова доза есенціальних фосфоліпідів 
має становити, за внутрішньовенного введення, не менше:
а) 0,5—1,0 г на добу; б) 1,0—1,5 г на добу;
в) 1,5—1,8 г на добу; г) 1,8—3,0 г на добу.

4. Найменша ефективна добова доза есенціальних фосфоліпідів 
має становити, за перорального прийому, не менше:
а) 0,5—1,0 г на добу; б) 1,0—1,5 г на добу;
в) 1,5—1,8 г на добу; г) 1,8—3,0 г на добу.

5. Разова доза сілімарину у препаратах розторопши, достатня для 
досягнення терапевтичного ефекта, має бути:
а) 100 мг;  б) 120 мг;
в) 140 мг;  г) 160 мг.

6. Активація РНК-полімерази й стимуляція синтеза структурних  
і функціональних білків в уражених гепатоцитах — найхарак-
терніший ефект:
а) препаратів есенціальних фосфоліпідів;
б) препаратів розторопши;
в) препаратів артишоку;
г) препаратів куркуми.

7. Жовчогінний та сечогінний ефект найхарактерніший для:
а) препаратів есенціальних фосфоліпідів;
б) препаратів розторопши;
в) препаратів артишоку;
г) препаратів куркуми.

8. Натуральним антибіотиком та антисептиком є:
а) препарати есенціальних фосфоліпідів;
б) препарати розторопши;
в) препарати артишоку;
г) препарати куркуми.

9. Окрім гепатопротекторного, найвиразніший супутній нейро-
протективний та антидепресантний ефект проявляють:
а) препарати есенціальних фосфоліпідів;
б) препарати біофлавоноїдної природи;
в) препарати амінокислот чи їх похідних;
г) препарати урсодезоксихолевої кислоти.

10. Протиішемічна, антиоксидантна, мембраностабілізувальна дія 
найхарактерніша для:
а) тіотриазоліну; б) есенціале;
в) гепабене;  г) урсофальку.

11. Серед гепатопротекторів препаратом, який за перорального 
прийому не всмоктується у ШКТ, є:
а) хофітол;  б) тіотриазолін;
в) лактулоза;  г) урсофальк.

12. Найбільшу участь у окиснювальному декарбоксилюванні аміно-
кислот бере:
а) есенціале;  б) α-ліпоєва кислота;
в) урсофальк;  г) антраль.

13. Найбільший ризик алергічних реакцій притаманний:
а) сирепару;  б) антралю;
в) урсофальку;  г) есенціале.

14. Найбільший ризик побічних ефектів за активного гепатиту (ци-
толітичного, запального, імунопатологічного) властивий:
а) сирепару;  б) антралю;
в) урсофальку;  г) есенціале.

15. До комбінованих гепатопротекторних препаратів відноситься:
а) гепадиф;
б) сирин;
в) еслідин;
г) все наведене вище.


