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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 30.12.2016 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 вихідного рівеня знань
1. Інгібітором фосфодіестерази — 4 є такий препарат:

а) спірива;
б) серетид;
в) йормотерол;
г) рофлуміласт.

2. Бета 2 — агоністом короткої дії є:
а) теофілін;  
б) сальбутамол;
в) формотерол;  
г) сальмотерол.

3. До бронхолітиків тривалої дії не відносяться:
а) беротек;
б) сальмотерол;
в) формотерол;
г) тіотропію бромід.

4. Моніторинг концентрації у крові необхідній при лікуванні та-
ким препаратом: 
а) сальмотерол;
б) симбікорт ;
в) формотерол;
г) теофілін.

5. Беродуал є комбінованним інгаляційним препаратом такого 
складу:
а) флютиказона пропіонат+сальмотерол;
б) флютиказона пропіонат+формотерол;
в) іпратропію бромід+фенотерола гідробромід;
г) будесонід+сальметерол.

6. Що відноситься до факторів ризику розвитку ХОЗЛ?
а) зловживання алкоголем;
б) паління;
в) ускладнений сімейний анамнез;
г) наявність алергії.

7. В якому віці частіше зустрічається ХОЗЛ? 
а) 10—20 років;
б) 20—30 років;
в) 30—40 років;
г) після 40 років.

8. Зворотність бронхообструкції при ХОЗЛ: 
а) менше ніж 12%;
б) 12—20%;
в) більше ніж 12%;
г) більше ніж 20%.

9. Якого типу ХОЗЛ не існує? 
а) емфізематозний; 
б) бронхітичний; 
в) бульозний; 
г) змішаний.

10. Що не є діагностичним критерієм ХОЗЛ? 
а) наявність кашлю тривалий проміжок часу;
б) наявність задишки;
в) наявність підвищеної температури тіла протягом тривало-

го часу;
г) наявність у хворого факторів ризику.

11. Скільки груп ХОЗЛ виділяють? 
а) 1;  б) 2;
в) 3;  г) 4.

12. Який має бути індекс Тіффно для встановлення діагнозу ХОЗЛ? 
а) менше 0,7;
б) 0,7 — 0,8;
в) 0,8 — 0,9;
г) більше 0,9.

13. Показники шкали САТ більше 2 та мМДР більше 10 характерні 
для ХОЗЛ: 
а) груп А та В;
б) груп А та С;
в) груп С та D;
г) груп В та D.

14. Показники шкали САТ менше 2 та мМДР менше 10 характерні 
для ХОЗЛ: 
а) груп А та В;
б) груп А та С;
в) груп С та D;
г) груп В та D.

15. Для ХОЗЛ групи А характерно: 
а) задишка при значному фізичному навантаженні, хроніч-

ний кашель, кількість загострень не більше 2 разів на рік, 
показники САТ менше 2 ; 

б)  задишка при невеликому фізичному навантаженні, хроніч-
ний кашель, кількість загострень не більше 2 разів на рік, 
показники САТ більше 2; 

в)  задишка при значному фізичному навантаженні, хроніч-
ний кашель з виділенням гнійного мокротиння, кровохар-
кання, кількість загострень не більше 2 разів на рік, показ-
ники САТ менше 2; 

г)  задишка при незначному фізичному навантаженні, хроніч-
ний кашель з виділенням гнійного мокротиння, кровохар-
кання, кількість загострень не більше 2 разів на рік, показ-
ники САТ більше 2.

Питання для контролю заключного рівня знань.
1. У хворого на ХОЗЛ діагностовано гіпотиреоз. Який препарат 

протипоказаний у такій ситуації?
а) тіотропія бромід;
б) теофілін;
в) карбоцистеїн;
г) будесонід.

ПИТАННЯ ДО СИМПОЗІУМУ
ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ

«Схiдноєвропейський	журнал	внутрiшньої	та	сiмейної	медицини»	є	першим	в	Україні		
(з	2014	року)	спеціалізованим	науковим	виданням	з	дистанційної	освіти	для	проведення	

безпреревної	освіти	лікарів
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2. Хворий на ХОЗЛ скаржиться на задишку, напади ядухи, кашель. 
ОФВ1 складає 45%, тест САТ 25 балів, mMRC 4 бали, загострення 
двічі на рік. Оберіть оптимальну терапію.
а) вентолін;
б) сальмотерол;
в) беротек;
г) спірива+рофлумікаст;
д) теофілін.

3. У пацієнтів 60 років з ХОЗЛ 1 ступінь бронхообструкції за GOLD, 
САТ 8 балів, mMRC 1 бал. Оберіть оптимальну терапію.
а) беротек;
б) сальмотерол;
в) формотерол;
г) тіотропію бромід.

4. У пацієнта з ХОЗЛ група С артеріальна гіпертензія, хронічна сер-
цева недостатність. Який препарат не рекомендовано викорис-
товувати при такій коморбідності? 
а) серетид;
б) спірива;
в) рофлуміласт;
г) теофілін.

5. У хворого на ХОЗЛ групи С посилюють задишка, кашель, мо-
крота жовтого кольору, температура тіла 37,8в) Якості базисної 
терапії отримує спіріву, серетид. Яку корекцію терапії Ви пропо-
нуєте?
а) 30 мг преднізолону перорально;
б) парацетамол;
в) фенспірид;
г) левофлоксацин в/в.

6. Для ХОЗЛ групи В притаманно:
а)  індекс Тіффно менше 0,7; кількість загострень менше 2 ра-

зів на рік;
б) індекс Тіффно менше0,7; кількість загострень більше 2 ра-

зів на рік;
в)  індекс Тіффно більше 0,7; кількість загострень менше 2 ра-

зів на рік;
г)  індекс Тіффно більше 0,7; кількість загострень більше 2 ра-

зів на рік.

7. Для ХОЗЛ групи С притаманно: 
а)  кількість загострень менше 2 разів на рік, шкала САТ<2б, 

мМДР<10б;
б)  кількість загострень більше 2 разів на рік, шкала САТ<2б, 

мМДР<10б;
в)  кількість загострень менше 2 разів на рік, шкала САТ<2б, 

мМДР<10б;
г)  кількість загострень більше 2 разів на рік, шкала САТ<2б, 

мМДР<10б.

8. Для ХОЗЛ групи Д не властиво:
а) загострення менше 2 разів на рік;
б) ОФВ1 менше 80%;
в) індекс Тіффно менше 0,7;
г) стаж паління більше 10 пачко-років.

9. Для лікування ХОЗЛ групи D використовують все нижченаведе-
не, крім:
а) тіотропія бромід інгаляційно;
б) бронходилятатори короткої дії;
в) М-холінолітики пролонгованої дії;
г) селективні в-блокатори. 

10. Для лікування ХОЗЛ групи В використовують:
а) тіотропія бромід інгаляційно;
б) в2 агоністи короткої дії;
в) М-холінолітики пролонгованої дії;
г) селективні в-блокатори. 

11. Показники шкали САТ менше 2 та мМДР менше 10 характерні 
для ХОЗЛ: 
а) групи А;
б) групи В;
в) групи С;
г) групи Д.

12. Диференційну діагностику ХОЗЛ потрібно проводити з усіма 
хворобами окрім:
а) бронхоектатична хвороба;
б) туберкульоз;
в) серцева недостатність;
г) медіастиніт.

13. У патогенезі ХОЗЛ приймають участь:
а) перманентне запалення та оксидативний стрес;
б) зменшення кількості мокротиння;
в) збільшення ступеню аерації;
г) зворотність бронхообструкції.

14. Для емфізематозного типу ХОЗЛ характерно все, крім:
а) наявність великої кількості мокротиння під час кашлю;
б) пізня декомпенсація хронічного легеневого серця;
в) наявність ознак емфіземи при КТ дослідженні;
г) блідість та ціаноз шкіряних покровів.

15. Для бронхітичного типу ХОЗЛ притаманно все нижченаведене 
крім:
а) наявність великої кількості мокротиння під час кашлю;
б) наявність стажу паління більше 10 пачко-років;
в) наявність еритроцитозу;
г) повільний розвиток проявів правошлуночкової серцевої 

недостатності.

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань
1. Який найбільш поширенний метод діагностики при захворю-

ваннях печінки:
а) КТ печінки;
б) МРТ печінки;
в) УЗД печінки;
г) ФГДС.

2.  Скільки та які долі виділяють в печінці:
а) 1, права;
б) 2, верхня та нижня;
в) 2, передня та хзадня;
г) 2, права та ліва.

3.  Скільки сегментів виділяють по передній певерхні печінки:
а) 9;
б) 7;
в) 10;
г) 8.

4.  Визначення терміну  «Фосфоліпіди»:
а) продукти обміну жирів;
б) клітини печінки;
в) продукти обміну вуглеводів;
г) продукти обміну білків.

5. Скільки сегментів виділяють по задній певерхні печінки:
а) 9;
б) 7;
в) 8;
г) 10.

6.  Розміри печінки по Курлову становлять: 
а) 10-9-8;
б)  9-8-7;
в) 8-7-9;
г) 10-8-7.

ПИТАННЯ ДО СИМПОЗІУМУ
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ
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7.  Що виробляє печінка:
а) жовч;
б) соляну кислоту;
в) уробилін;
г) стеркобілін.

8. На які процеси впливають жовчогінні засоби:
а) відновлюють структуру і функції клітинних мембран;
б) підвищують секрецію жовчі і сприяють її виходу в ДПК;
в) підвищують детоксикаційну функцію печінки;
г)  уповільнення проникнення в клітини печінки деяких гепа-

тотоксичних сполук.

9. Які великі судини проходять в печінці:
а) воротна вена та верхня пола вена;
б) воротна вена та черевна аорта;
в) нижня пола вена та черевна аорта ;
г)  воротна вена та нижня пола вена.

10. Фактори, які призводять до формування жирового гепатозу, 
окрім:
а) активне фізичне навантаження;
б) алкоголь, інсектициди, стероїди;
в) ожиріння, голодання;
г) цукровий діабет, галактоземія.

11. Жировий гепатоз це хронічне захворювання печінки, яке 
характеризується підвищенним накопиченням ……. в гепа-
тоцитах. Виберіть правильну відповідь: 
а) білків;
б) жирів;
в) вуглеводів;
г) амінокислотів.

12. Етіологічним фактором в патогенезі первинного гепатиту 
провідне місце належить, всім крім: 
а) вірусам;
б) алкоголю;
в) медикаментам;
г) інфекції.

13. Етіологічним фактором в патогенезі вторинного гепатиту 
провідне місце належить, всім крім: 
а) інтоксикація;
б) алкоголю;
в) захворювання ШКТ та сполучної тканини;
г) інфекції.

14. Яку стадію розвитку жирового гепатозу вважають предциро-
тичною:
а) просте ожиріння, коли деструкція гепатоцитів не виражена; 
б) ожиріння в поєднанні з некробіозом гепатоцитів;;
в) ожиріння з початою перебудовою долькової структури пе-

чінки;
г) уплотненная кальцифицированная ткань с дистальной те-

нью.

15. Жовчні кислоти, які містяться в жовчі, емульгують:
а) білки; 
б) вуглеводи;
в) соляну кислоту;
г) жири.

Питання для самоконтролю заключного рівня знань

1. Що відбувається в наслідок загибелі кліток печінки при цирозі 
печінки:
а) ущільнення паренхіми печінки; 
б) збільшення розмірів печінки;
в) зменшення розмірів печінки; 
г) виражений судинний малюнок.

2. Які з перерахованих пухлин відносять до доброякісних:
а) гемангіоперицитома;
б) гепатобластома;
в) гепатоцелюлярний рак;
г) вузловий рак.

3.  Які з перерахованих пухлин відносять до злоякісних:
а) кавернозна гемангіома;
б) гемангіоперицитома;
в) холангіоцелюлярний рак;
г) венозна гемангіома.

4.  Кісти печінки розділяють на:
а) первинні та вторинні;
б) вроджені та придбані;
в) вроджені та первинні;
г) вторинні та придбанні.

5.  Чим характеризуються прості кисти:
а) розміром до 1 см;
б) нечіткими контурами;
в) не мають акустичної доріжки;
г) анехогенним утворенням.

6.  Що являють собою солітарні кісти:
а) одиничні кисти;
б) коміркові утворення з чіткими рівними контурами;
в) поєднані прості кісти;
г) гіперехогенні утворення, не маючи акустичної доріжки.

7.  Виписка з протоколу: округле комірчасте утворення з чітким 
рівним контуром та акустичною доріжкою: 
а) проста кіста;
б) ехінококова кіста;
в) полікістоз;
г) солітарна кіста. 

8. Виписка з протоколу: в правій долі печінки виявляється утво-
рення неправильної форми, з чітким нерівним контуром,  
2,5×2,8 см,  гіпоехогенним ободком та внутрішньою структу-
рою, порівняною з тканиною печінки:
а) метастази печінки; б) абсцес печінки;
в) гемангіома печінки; г) проста кіста. 

9.  Які метастази називають «комплексними»:
а) «глаз буйвола»; б) кістозно-солідні;
в) гіпоехогенні;  г) ізоехогенні.

10. Якщо стінка кісти різко виділяється або преривна її диференці-
юють з усіма захворюваннями , окрім:
а) абсцес печінки;
б) некроз пухлини;
в) ехінокок;
г) застійна печінка.

11. за наявності, яких критеріїв говорять про застійну печінку:
а) збільшення в діаметрі v.cava inf. >1,8 см;
б) зменшення в діаметрі v.porte <1,2 см ;
в) зменшення КВР ПД;
г) зменшення в діаметрі v.cava inf. <1,8 см.

12. Абсцеси печінки бувають:
а) первинні;
б) одиничні та множині;
в) вторинні;
г) хронічні.

13. Який найбільш поширенний збудник при абсцесах:
а) стрептокок;  б) пневмокок;
в) стафилокок;  г) ехинокок.

14. Витяг з протоколу: гіперехогенне утворення, з чітким нерівним 
контуром 1,9*0,6 см в діаметрі, не має акустичної доріжки
а) венозна гемангіома;
б) капілярна гемангіома;
в) кавернозна гемангіома;
г) гамангіоперицитома.

15. Витяг з протоколу: в правій долі утворення неправильної фор-
ми, з чітким нерівним контуром 6,3*5,2 см гетерогенної структу-
ри з гіпо- та анехогенними ділянками:
а) первинна гепатома; б) метастази печінки;
в) проста кіста;  г) абсцес печінки. 
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Дистанційне навчання

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань
1. Первинна функціональна ХДН може  виникнути: 

а)  при  соматизованій психічній депресії; 
б)  після різних видів ваготомії або при систематичному засто-

суванні неселективних периферичних М-холіноблокаторів 
("фармакологічна ваготомія");

в) при реактивних і дегенеративних процесах в інтраму-
ральній нервовій системі ДПК (переважно в нейронах 
міжм’язового нервового сплетення);

г) при сімейній (спадкоємній) вісцеральній міопатії — уро-
дженій нервово-м'язовій патології; 

д) при надлишковому інгібуючому впливі інтестинальних 
гормонів на моторику ДПК (соматостатина, а також не-
йротензина, ВІП та опіоїдних пептидів — енкефалінів).

2.  Основні механізми виникнення первинних порушень моторної 
функції ДПК:
а) порушення функції й структури гладком’язових утворень 

ДПК;
б) розбалансованість зовнішньої симпатичної і парасимпа-

тичної іннервації ДПК;
в) порушення регуляторної функції автономних нервових 

сплетень ДПК;
г)  все вище зазначене є вірним.

3.  Дуоденостаз сприяє:
а)  формуванню вторинної недостатньості м’язового аппара-

ту папілля;
б)  недостатньості сфінктера Одді;
в)  виникненню дуодено-панкреатичних рефлюксів; 
г)  виникненню дуодено-гастральних рефлюксів;
д) все вище наведене.

4.  Вторинна функціональна ХДН може супроводжувати:
а) виразкову хворобу ДПК (ВХ ДПК); 
б) атрофічний дуоденіт; 
в) хронічний холецистит (частіше калькульозний);
г) хронічний панкреатит; 

5. Стазу в ДПК сприяють:
а) мегадуоденум;
б) мобільна (рухома) ДПК (у нормі вона фіксована на всьому 

протязі), що приводить до звуження просвіту ДПК із за-
тримкою дуоденального вмісту;

в) переміжний заворот проксимальної частини ДПК;
г) опущення ДПК;
д) уроджене вкорочення й ін. аномалії зв'язки Трейтця, які 

ведуть до утворення гострого кута в ділянці дуоденоєю-
нального переходу

6. 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

7. Рідкісні  причини обтурації ДПК:
а) закупорка великим жовчним каменем, що проникнув  

у ДПК по холецистодуоденальній нориці;
б) закупорка стороннім предметом (безоаром і ін.);
в) обтурація ДПК клубком аскарид.
г) все перераховане  є  вірним

8. Стійке підвищення внутрішньодуоденального тиску  приводить до:
а) порушення мікроциркуляції
б) погіршення трофіки слизової оболонки
в) зменшення її регенераторних і захисних властивостей
г) зниження стійкості слизової оболонки проти агресивних 

екзогенних і власних травних субстанцій, богатих різного 
роду гідролізами.

9. Симптоми «дуоденальної мигрені»:
а) раптовий нападоподібний односторонній пульсуючий го-

ловний біль;

б) вазомоторні розлади;
в) запаморочення;
г) світлобоязнь;
д) блювота жовчю.

Питання для самоконтролю заключного рівня знань
1. Скарги сенестопатичного типу у хворих на ХДН виникають:

а) при депресивному стані;
б) при порушенні  дієти;
в) після прийому антибіотиків;
г) при переохолодженні.

2. Основні задачи діагностики при синдромі ХДН:
а) виключення органічної причини дуоденостаза;
б) визначення ступеня компенсації порушень моторно-ева-

куаторної функції ДПК;
в)  оцінка тяжкості й характеру супутньої патології органів 

гастродуоденогепатопанкреатичної зони;
г)  все перераховане  є  вірним.

3. Ендоскопія верхніх відділів ЖКТ дає можливість виявляти при 
ХДН:
а) механічні перешкоди течії вмісту як у просвіті ДПК, так 

і сдавлення її ззовні, що приводять до стійкого звуження 
просвіту дуоденум (пухлини, кісти, спайки й т.п.);

б) рухові порушення ДПК;
в) недостатність пілоричного замикача;
г) наявність гастроезофагеального і/або дуоденогастрально-

го рефлюксів.

4. Антродуоденальна координація — це:
а) синхронне розслаблення пілоруса при скороченні антраль-

ного відділу шлунку;
б) шлункова брадиаритмия;
в) перерозподіл їжі в шлунку;
г) дуодеостаз.

5. Ультразвукове дослідження при ХДН дозволяє:
а) оцінити кількість вмісту в шлунку і ДПК;
б) визначити ретроградний рух рідини в каудо-краніальному 

напрямі і реєструвати дуоденогастральний рефлюкс;
в) дає можливість здійснювати диференційну діагностику су-

сідніх з ДПК органів (печінка і жовчний міхур, підшлунко-
ва залоза, зачеревна клітковина, бруньки);

г) все перераховане  є  вірним

6. Для нормалізації  моторно-евакуаторної функції  шлунка і ДПК 
найбільш ефективними визнані:
а) прокінетики;
б) спазмолітики;
в) блокатори Н2-рецепторів гістаміну;
г) холінолітики

7. Ферментативні препарати при ХДН повинні:
а)  не містити компонентів жовчі;
б) зберігати активність ферментів в кислому середовищі 

шлунку і евакуюватися з шлунку разом з хімусом, змішую-
чись з ним;

в)  швидко звільняти ферменти в порожнині ДПК;
г)  усе перераховане.

8. Фізіотерапевтичні методи при ХДН призначають з метою:
а) стимуляції моторно-эвакуаторной функції ДПК;
б) усунення соматичної симптоматики (біль, диспепсичний 

синдром);
в) поліпшення травлення;
г) пригнічення бактерійної інфекції.

9. Показання для хірургічного лікування ХДН:
а) неефективність медикаментозної терапії;
б) порушення моторно-евакуаторної функції ДПК механічної 

природи, яке призводить до затримки її вмісту;
в) інфікування вмісту ДПК;
г) соматизована депресія.

ПИТАННЯ ДО СИМПОЗІУМУ
ХРОНІЧНА ДУОДЕНАЛЬНА НЕПРОХІДНІСТЬ
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Питання для самоконтролю вхідного рівня знань
1. Добова потреба у йоді складає:

а) 2 мг;
б) 20 мг;
в) 600мкг;
г) 150 мкг;
д) 300 мг.

2. Добова кількість заліза, необхідна для повноцінної життєдіяль-
ності:
а) 10 мг для чоловіків, 15—20 мг для жінок;
б) 20 мг для чоловіків, 10—20 мг для жінок;
в) 2 мг для чоловіків, 5 мг для жінок;
г) 10 мг для чоловіків, 40 мг для жінок;
д) 1 мг для чоловіків, 4 мг для жінок.

3.  Основне джерело селену:
а) злаки;
б) овочі та фрукти;
в) морепродукти;
г) бобові;
д) мізки.

4.  Депо міді в організмі людини:
а) нирки;
б) печінка;
в) Підшлункова залоза;
г) Селезінка;
д) Сітківка ока.

5. До складу якого вітаміну входить кобальт?
а) В 6;
б) В 1;
в) В 12;
г) вітамін А;
д) вітамін С.

6. Продукти з найбільшим вмістом йоду:
а) груші;
б) малина; 
в) морепродукти;
г) яблука;
д) рис.

7. Вміст заліза в організмі здорової людини:
а) 10—15 г;
б) 7,5—5,5 г;
в) 3,5—4,5 г;
г) 0,5—1,0 г.

8. Найбільший « резервуар» заліза в організмі?
а) тромбоцити;
б) печінка;
в) селезінка;
г) гемоглобін.

9.  Де проходить всмоктування заліза?
а) шлунок;
б) дванадцятипала кишка;
в) пряма кишка;
г) сигмовидна кишка.

10. Добова потреба у цинку для дорослої людини становить:
а) 12—16 мг;
б) 4—8 мг;
в) 0,05 мг;
г) 100 мг.

Питання для заключного самоконтролю рівня знань
1. Яка найважливіша відмінність ессенціальних мікроелементів та 

макроелементів від інших хімічних сполук?
а) не засвоюються в організмі;
б) мають виражений токсичний вплив незалежно від кількості;
в) не синтезуються в організмі людини;
г) приймають участь виключно у процесах травлення.

2. Хто вперше у 1991 році сформулював поняття «мікроелементоз»?
а) Авцин; 
б) Бехтерев;
в) Нікольский; 
г) Ріш;
д) Большаков.

3. Яка кількість людей страждає від нестачі мікроелементів?
а) 23 %; 
б) 0,1%;   
в) 1/10; 
г) 2/3;  
д) 1/2. 

4. У якій кількості в організмі людини знаходяться мікроелементи?
а) більше 10 % по відношенню до маси тіла;
б) більше 0,01 %;
в) менше 0,001 %;
г) менше 0,00001 %;
д) більше 0,001 %.

5. Скільки ессенціальних мікроелементів виділяють?
а) 4;  
б) 8; 
в) 9; 
г) 12;
д) 10.

6. Найбільш активні мікроелементи у складі ферментів:
а) цинк, залізо, мідь, молібден;
б) сірка, фосфор;
в) молібден, селен;
г) фтор, молібден, селен;
д) йод, залізо, селен.

7. Найбільш активні мікроелементи як компоненти молекул:
а) хром, селен, йод, кобальт;
б) йод, залізо, цинк;
в) цинк, сірка, фтор;
г) йод, хром, залізо, селен.

8. Стан, при якому буде спостерігатися підвищена втрата мікро-
елементів?
а) дитячій вік;
б) жінки у менопаузі;
в) інтоксикація з гіпертермією; 
г) анорексія.

9. Дисбаланс яких мікроелементів призводить до надмірної ваги?
а) Залізо, цинк;
б) Йод, залізо;
в) Цинк, хром, бор;
г) Кобальт, бром, ванадій;
д) Цинк, хром, марганець.

10. Вплив дисбалансу цинку на стан травної системи:
а) дисбактеріоз, порушення травлення, алергія;
б) диспепсія, ГЕРХ;
в) виразки шлунку, ГЕРХ;
г) дисбактеріоз, НВК;
д) НВК, ГЕРХ.

ПИТАННЯ ДО СИМПОЗІУМУ
МІНЕРАЛЬНИЙ «ПОРТРЕТ» ЛЮДИНИ В НОРМІ ТА ПРИ ПАТОЛОГІЇ
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ПИТАННЯ ДО СИМПОЗІУМУ
ПОРУшЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань
1.  Підшлункова залоза — орган який секреції?

а) ендокринної;
б) змішаної;
в) екзокринні.
     

2.  Який з гормонів пригнічує секрецію інсуліну найбільш?
а) адреналін;
б) глюкагон;
в) соматостатін;
г) норадреналин.

3.  Симптомами цукрового діабету є все, крім:
а) полідипсія;
б) гіперглікемія;
в) полиурия;
г) ламкість нігтів.

4.  Зміст глюкози в крові натще по методу Хагедорна-Єнсена (ммоль / л)
а) 3,3- 5,8;
б) 6,6- 7,8;
в) 4,1-5,1;
г) 4,4-6,6.

5.  Зміст глюкози в крові натще по методу Сомоджі-Нельсона 
(ммоль / л)
а) 4,4-6,6;
б) 6,6- 7,8;
в) 4,1-5,1;
г) 3,3-5,5.

6.  Рівень глікемії, при якому глюкоза починає виділятись з сечею 
(ммоль / л) +
а) 7,2;
б) 10,1;
в) 8,8;
г) 11,1.

7.  Рівень глікозильованого гемоглобіну у здорової людини знахо-
диться в межах
а) 6%;
б) 8%;
о 7%;
г) 9%.

8.  Для проведення стандартизованого глюкозотолерантного тесту 
застосовують одноразову навантаження
а) 85 г глюкози;
б) 65 г глюкози;
в) 75 г глюкози;
г) 45 г глюкози.

9.  До специфічних уражень шкіри при цукровому діабеті не відносять
а) ксантоматоз;
б) рубеоза;
в) гірсутизм;
г) липоидно некробіоз.

10. При нестачі інсуліну активуються процеси
а) неоглюкогенезу;
б) ліполіз;
в) кетогенез;
г) глікогеноліз.

Питання для заключного самоконтролю рівня знань
1.  Рівень глікемії в капілярної крові через дві години після про-

ведення орального глюкозотолерантного тесту при цукровому 
діабеті за критеріями ВООЗ повинен бути вище (ммоль / л)
а) 10,1;
б) 8,9;
в) 11,1;
г) 7,0.

2.  Бета-клітини підшлункової залози секретують усі зазначені 
нижче речовини, за винятком
а) інсулін;
б) інсуліноподібний фактор росту II;
в) С-пептид;
г) проінсулін.

3.  Який з видів клітин острівців Лангерганса секретує інсулін?
а) α-клітини;
б) d-клітини;
в) β-клітини;
г) γ-клітини.

4.  Основним симптомом цукрового діабету є:
а) запаморочення;
б) хронічна гіперглікемія;
в) диспепсія;
г) збільшення маси тіла.

5.  С-пептид є
а) маркером компенсації цукрового діабету;
б) показником секреції інсуліну;
в) контрінсулярнихгормонів;
г) прозапальних цитокінів.

6.  СGMS пристрої використовуються для
а) моніторування глікемії;
б) визначення HbA1c;
в) подання інсуліну;
г) визначення С-пептиду.

7.  Особливістю показань СGMS є дані, отримані з
а) цільної крові;
б) плазми крові;
в) інтерстиціальноїрідини;
г) слини.

8. Для уточнення типу СД проводять одне з досліджень:
а) визначення гострофазових показників;
б) скрінінг на наявність антитіл до маркерів СД;
в) дослідження протеїнурії;
г) нічого з вище перерахованого.

9.  До імунологічних маркерів ушкодження β-клітин відноситься
а) антитіла до острівцевого апарату;
б) антитіла до інсуліну;
в) антитіла до декарбоксилази глутамінової кислоти;
г) всі вище перераховане.

10. Особливістю ЦД 2 типу не є
а) маніфестація після 40 років;
б) втрата у вазі після початку терапії;
в) зв'язок з аутоімунним захворюванням;
г) можливе підвищення рівня С-пептиду.


