
116	 Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2017, № 1      
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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 30.09.2017 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 передатес-
таційних циклах» сертифікат учасників. 

Банк тестів

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

безперервної	освіти	лікарів

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань
1. Фактори що призводять до виникнення гіпертонічної хвороби:

а) генетичні чинники;
б) зріст;
в) кількість вживаного хлориду натрію;
г) кількість вживаного магнію і заліза;
д) психосоціальні навантаження;
е) зловживання спиртними напоями.

2. Фактор, що не виявляє негативний вплив на серце (гіпертрофія 
міокарда) у хворих на гіпертонічну хворобу:
а) ендотелін;
б) ангіотензин I;
в) ангіотензин II;
г) активність симпатоадреналової системи.

3. Основний фактор, який надає негативний вплив на нирки (мі-
кроальбумінурія, нефросклероз) у хворих на гіпертонічну хво-
робу:
а) ендотелін;
б) ангіотензин I;
в) ангіотензин II;
г) активність симпатоадреналової системи.

4. Судинні ускладнення у хворих на артеріальну гіпертонію, 
пов’язані з атеросклерозом артерій:
а) гостро виникла енцефалопатія;
б) геморагічний інсульт;
в) шлуночкова тахікардія, раптова смерть;
г) набряк легень у хворого з фракцією викиду лівого шлуноч-

ка 50%.

5. Судинні ускладнення у хворих на артеріальну гіпертонію, 
пов’язані тільки з артеріальною гіпертензією:
а) фібриляція передсердь;
б) інфаркт міокарда;
в) ішемічний інсульт;
г) нефросклероз;
д) кульгавість.

6.  Частота виявлення підвищеного артеріального тиску у загаль-
ній популяції, через гіпертонічну хворобу (есенціальну гіперто-
нію):
а) 0,1 — 0,5%;
б) 0,2 — 2%;
в) 2 — 5%;
г) 90 — 94%;
д) 20 — 30%;
е) 70 — 80%.

7. Причини артеріальної гіпертонії при пухлинах, що локалізують-
ся в надниркових залозах:
а) парагангліоми;
б) ренінсекретуюча пухлина;
в) хвороба Кушинга;
г) синдром Кушинга.

Питання до симПозіуму 
артеріальна гіПертензія та цукровий діабет 2 тиПу

8. Некорельовані чинники, значення яких для визначення величи-
ни коронарного ризику протягом 10 років життя хворого було 
встановлено в епідеміологічних дослідженнях (зокрема, у Фра-
мінгемському):
а) ожиріння;
б) гіперінсулінемія;
в) гіперурікемія;
г) цукровий діабет;
д) вік;
е) паління.

9. Препарат вибору гіпотензивної терапії у хворих з порушеннями 
функції печінки:
а) метил-допа;
б) β-адреноблокатор;
в) антагоністи кальцієвих каналів;
г) інгібітори АПФ;
д) діуретики.

10. Препарат вибору у хворих на артеріальну гіпертонію і порушен-
нями провідності (синусова брадикардія, синдром слабкості си-
нусового вузла, AV — блокада):
а) кардіоселективні бета-адреноблокатори;
б) діуретики;
в) центральні антагоністи;
г) інгібітори АПФ;
д) альфа 1–адреноблокатори.

11. Яким має бути значення глікемії в капілярній крові натщесерце 
для показань до проведення орального глюкозотолерантного 
тесту?
а) менш 5,5 ммоль/л;
б) 5,6—6,0 ммоль/л;
в) 6,8—7,5 ммоль/л;
г) 8,7 ммоль/л;
д) 11,1 ммоль/л. 

12. Для підтвердження діагнозу цукровий діабет можливо викорис-
тання наступних тестів за винятком:
а) тест з 75 гр глюкози per os;
б) внутрішньовенний глюкозотолерантний тест з 75 гр. глю-

кози;
в) визначення рівня глікозильованого гемоглобіну (HbA1c);
г) визначення добової глюкозурії;
д) проба з глюкагоном.

13. в основі розвитку гіперглікемії при цукровому діабеті 2 
типу лежать всі перераховані механізми, крім:
а) аутоіммунна деструкція підшлункової залози;
б) підвищення продукції глюкози печінкою;
в) зниження активності пострецепторних механізмів тран-

спорту глюкози в печінці та м’язах;
г) порушення секреції інсуліну (зниження першої фази се-

креціі у відповідь на прийом їжі);
д) зниження активності пострецепторних механізмів тран-

спорту глюкози у м’язах.
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14. Вибрати правильне твердження щодо індексу маси тіла:
а) ідеальна маса тіла;
б) реальна вага в кілограмах;
в) розраховується за формулою: [зріст (див.) — 100] — 10% 

[зріст (див.) — 100] для жінок;
г) розраховується за формулою: вага (кг) / зріст (м) 2;
д) показує відношення об’єму талії до об’єму стегон.

15. Нормальний базальний рівень глюкози у крові становить:
8,3—10,1 ммоль/л;
6,2—9,3 ммоль/л;
2,7—5,5 ммоль/л;
3,8—6,7 ммоль/л;
3,3—5,5 ммоль/л.

Питання для заключного самоконтролю рівня знань
1. Адипонектин — це гормон:

а) гіпоталамусу;
б) гіпофізу;
в) шлунково-кишкового тракту;
г) адипоцитів.

2. Ожиріння сприяє:
а) підвищенню артеріального тиску;
б) зниженню артеріального тиску;
в) зниженню згортання крові.

3. Для дефіциту інсуліну не характерно:
а) стимуляція гліконеогенезу і глікогенолізу;
б) пригнічення синтезу глікогену в печінці;
в) активація ліполізу;
г) гіперглікемія і глюкозурія;
д) пригнічення ліполізу.

4. Найактивнішим стимулятором секреції інсуліну є:
а) амінокислоти;
б) вільні жирні кислоти;
в) глюкоза;
г) фруктоза;
д) електроліти.

5. Які з перерахованих нижче механізмів дії притаманні інсуліну?
а) посилення процесів утилізації амінокислот і синтезу білка;
б) посилення глікогенолізу;
в) гальмування ліполізу;
г) посилення глюконеогенезу;
д) все вищезазначене.

6. При ожирінні I ступеня ризик цукрового діабету 2 типу збільшу-
ється:
а) в 2 рази;  б) в 3 рази;
в) в 4 рази;  г) в 5 разів.

7. Низька концентрація адипонектину в крові асоційована з:
а) зниженням окислення ліпідів;
б) збільшенням концентрації тригліцеридів;

в) порушенням споживання глюкози клітинами периферич-
них тканин (такими, як печінка, м’язи);

г) все перераховане.

8. Вкажіть найбільш вагомий фактор ризику ішемічної хвороби 
серця при цукровому діабеті
а) підвищення артеріального тиску;
б) куріння;
в) низький рівень ХЛВЩ;
г) підвищення рівню ХЛПНЩ.

9. Глікемія натще більше ніж 5,6 ммоль / л підвищує ризик перехо-
ду порушеної толерантності глюкози у цукровий діабет 2 типу:
а) у 3,3 рази;  б) у 2,2 рази;
в) у 5,2 рази;  г) у 4,2 рази.

10. Інсулінорезистентність є ключовою ланкою у патогенезі:
а) цукровий діабет 2 типу;
б) атеросклерозу;
в) артеріальна гіпертензія;
г) синдрому склерокістозних яєчників;
д) все перераховане.

11. Пацієнти з цукровим діабетом 2 типу за ступенем ризику розви-
тку ускладнень і, відповідно до стратегії гіполіпідемічної терапії 
прирівняні до хворих, які мають:
а) артеріальна гіпертензія;
б) ішемічна хвороба серця;
в) неалкогольна жирова хвороба печінки;
г) все перераховане.

12. Артеріальна гіпертензія і цукровий діабет 2 типу є компонента-
ми метаболічного синдрому, тому часто протікають на тлі:
а) бронхіальної астми;
б) хронічного гастриту;
в) ожиріння;
г) все перераховане.

13. Фізіологічні механізми адипонектину в організмі:
а) у печінці зниження відкладення тригліцеридів;
б) у м’язах підвищення поглинання глюкози;
в) у судинах зниження ендотеліальної дисфункції;
г) все перераховане.

14. Фізіологічні механізми резистину в організмі:
а) підвищується у хворих на ожиріння;
б) знижується у хворих на ожиріння;
в) не приймає участі у патогенезі атеросклерозу;
г) запобігае ендотеліальній дисфункції.

15. Фізіологічні механізми оментину в організмі:
а) індукує дисфункцію ендотелію;
б) підвищується при ожирінні;
в) запобігає розвитку атеросклерозу;
г) все перераховане.

Питання до симПозіуму «гостре Пошкодження нирок»
Питання до самоконтроля вихідного рівня знань

1. Гостре пошкодження нирок діагностується за таким критерієм: 
а) підвищення рівня сироваткового креатиніну (Sсr) ≥ 26,5 

мкмоль/л протягом 48 годин або обсяг сечі <0,5 мл/кг/год 
за 6 годин;

б) підвищення Sсr на 10 мкмоль/л протягом 48 годин; 
в)  підвищення Sсr на 20 мкмоль/л протягом 48 годин;
г)  підвищення Sсr більш ніж 26 мкмоль/л протягом двох тиж-

нів.

2. Частота та тривалість моніторингу пацієнтів з ризиком розви-
тку ГПН в стаціонарі складає: 
а) кожні 48 годин протягом 2 тижнів;
б) кожні 12 годин протягом тижня;
в) 1 раз на тиждень;
г) визначається індивідуально в залежності від клінічної си-

туації.

3. Пацієнти з ГПН повинні бути під наглядом нефролога протягом 
наступного проміжку часу: 
а) 3 місяці;  б) 6 місяців;
в)12 місяців;  г) 24 місяці.

4. Вкажіть білки, експресія яких підвищується за навяності ГПН: 
а) NGAL, L-FABR, KIM, IL-18;
б) IL-4, IL-6;
в) IL-4, IL-10, трансферин;
г) IL-18, загальний білок плазми крові.

5. Вкажіть антибіотик з найбільш вираженою нефротоксичною 
дією:
а) кларитроміцин;
б) амоксицилін;
в) меропенем;
г) тобраміцин.
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6. Згідно класифікації ГПН за KDIGO 2012 для 3 стадії ГПН харак-
терно:
а) підвищення Sсr 353,6 мкмоль/л; обсяг сечі, що виділяється 

<0,3 мл/кг/год за ≥2 години;
б) підвищення Sсr в 2—2,9 разів від вихідного рівня протягом 

24 годин;
в) підвищення Sсr більш ніж на 26,5 мкмоль/л протягом 48 

годин;
г) повна втрата функції нирок більш ніж 4 тижня.

7. При відповідності Sсr та обсягу виділеної сечі різним стадіям 
ГПН у пацієнта визначається:
а) стадія, що відповідає Sсr;
б) стадія, що відповідає обсягу сечі;
в) стадія, що відповідає кращому показнику функції нирок;
г) стадія, що відповідає гіршому показнику функції нирок.

8. Для діагностики ГПН пропонується використовувати Sсr, а не 
ШКФ, враховуючи наступну причину:
а) Sсr визначається більш чітко;
б) ШКФ є розрахунковим показником, Sсr – таким, що вимі-

рюється;
в) Sсr більш легко визначається;
г) Sсr менш залежить від впливу зовнішніх факторів.

9. Для діагностики постренального ГПН більш важливим методом 
дослідження є: 
а) оцінка водного баланса;  б) дослідження сечі;
в) дослідження Sсr;  г) візуалізація нирок.

Питання для самоконтроля заключного рівня знань
1. Пацієнт 68 років, з масою тіла 70 кг, страждає на цукровий діа-

бет 2 типу, знаходиться в ВРІТ у зв’язку з важкою пневмонією. 
Рівень Sсr протягом 48 годин підвищився з 97,5 мкмоль/л до 295 
мкмоль/л, протягом доби виділив 118 мл сечі. Діагностичні про-
позиції?
а) ГПН 3 стадії;
б) ГПН 2 стадії;
в) ГПН 1 стадії;
г) Хронічна хвороба нирок (діабетична нефропатія).

2. Хворий 40 років виписується з хірургічного відділення, де зна-
ходився з приводу гострої шлунково-кишкової кровотечі, що 
ускладнилася ГПН 2 стадії. Рівень Sсr при виписці 118 мкмоль/л. 
Як довго він повинен знаходитися під спостереженням нефроло-
га?
а) 24 місяці;
б) 12 місяців;
в) 3 місяці;
г) спостереження нефролога не потребує.

3. У пацієнта з ГПН рівень Sсr складає 630 мкмоль/л, концентрація 
К+ в крові підвищилася з 5,5 ммоль/л до 7,1 ммоль/л, обсяг сечі 
за 24 години 245 мл. Ваші дії? 
а) внутрішньовенне введення глюкози, інсуліна, глюконата 

кальція;
б) внутрішньовенне введення петлевих діуретиків;
в) інгаляції сальбутамола по 200 мкг кожні 2 години;
г) розпочати гемодіаліз.

4. У хворого на сепсис рівень Sсr складає 115 мкмоль/л. Згідно ре-
зультата мікробіологічного дослідження крові були призначені 
цефтазидим, меропенем, тобраміцин. Ваші рекомендації з ура-
хуванням нефротоксичної дії аміноглікозидів:
а) тобраміцин вводити 1 раз на добу, контроль Sсr, обсягу 

сечі, що виділяється;
б) тобраміцин вводити 1 раз на 10 днів;
в) тобраміцин вводити 3 рази на добу;
г) відмінити тобраміцин як препарат з високим ризиком роз-

витку ГПН.

5. Пациентці з великою крововтратою під час пологів призначені 
інфузії рефортана. Через 24 години відмічено збільшення Sсr зі 
110 до 156 мкмоль/л. Ваші рекомендації:
а) продовжувати лікування під контролем показників функ-

ції нирок;
б) зменшити обсяг рефортану, що вводиться;
в) відмінити рефортан;
г) рефортан замінити інфузіями альбуміну.

6. У пацієнта з важкою пневмонією та доброякісною гіперплазією 
передміхурової залози протягом 48 годин збільшується рівень 
Sсr від 156 до 190 мкмоль/л. Як відрізнити преренальне та по-
стренальне ГПН у цього хворого?
а) призначити загальний аналіз сечі;
б) призначити дослідження сечі на флору та чутливість до ан-

тибіотиків;
в) призначити УЗД нирок;
г) провести цистоскопію.

7. У пацієнта 72 років з гіпертонічною хворобою III ст., ішемічною 
хворобою серця, нестабільною стенокардією, серцевою недо-
статністю IIБ ст. Sсr — 166 мкмоль/л. Необхідно проведення ко-
ронарографії. Ваші рекомендації з профілактики контраст-інду-
кованої ГПН: 
а) призначити теофілін;
б) призначити статини;
в) призначити інтермітуючий гемодіаліз для видалення рент-

генконтрастних препаратів з організму;
г) в/в введення ізотонічних розчинів кристалоїдів і N-АЦ.

8. Пацієнт 78 років, що страждає на гіпертонічну хворобу III ст, 
ішемічну хворобу серця, стабільну стенокардію, серцеву недо-
статність IIА ст., готується до операції з приводу рака шлунку. 
Ваші рекомендації щодо профілактики ГПН:
а) введення кристалоїдів;
б) введення колоїдів;
в) введення плазми;
г) підтримання оксигенації і гемодинаміки.

9. У хворого 45 років після вживання сурогатного алкоголю розви-
вається ГПН 3 ст. Яке загальне надходження калорій необхідно 
забезпечити? 
а) 45—55 ккал/кг/добу;
б) 55—60 ккал/кг/добу;
в) 60—70 ккал/кг/добу;
г) 20—30 ккал/кг/добу.

Питання до симПозіуму
оПіоідна залежність

1. Основні ланки етапу зловживання наркотичними речовинами, 
всі крім:
а) ейфорія як суб’єктивне відчуття задоволення, насолоди, 

сприятливого зрушення у фізичному або психічному само-
почутті;

б) абстинентний синдром;
в) формування переваги певного наркотику;
г) регулярність прийому;
д) згасання первинного ефекту наркотику.
 

2. для першої стадії розвитку наркотичної залежності не ха-
рактерно
а) змінюється форма споживання;
б) толерантність зростає;
в) захисні реакції слабшають;

г) толерантність падає.
 

3. Синдром фізичної залежності при ОЗ проявляється таким син-
дромом
а) обсесивний потяг до сп’яніння; 
б) здатність до психічного комфорту в інтоксикації; 
в) абстинентний синдром. 
 

4. Дія наркотику в I стадії ОЗ:
а) стимулююча;       б) седативна; в) тонізуюча. 
 

5. У II стадії ОЗ наркотизація: 
а) нерегулярна, хаотична;
б) регулярна, утворюється індивідуальний ритм введення; 
в) випадкова. 
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6. Дія наркотику в II стадії ОЗ:
а) стимулююча; 
б) седативна;
в) тонізуюча. 
 

7. Через який проміжок часу після останнього прийому наркотику 
виникає абстинентний синдром при опійній залежності:
а) 2—3 години;  б) 8—12 годин;
в) 24 години;  г) 2—3 доби.
 

8. дія наркотику в III стадії оз: 
а) стимулююча;   
б) седативна;
в) тонізуюча. 
 

9. Після згасання абстинентного синдрому хворі залишаються: 
а) енергетично підвищеними; 
б) фізично витривалими; 
в) млявими; 
г) довго не стомлюються.
 

10. Для залишкових явищ абстиненції не характерні:
а) дистимічні розлади;
б) астенія; 
в) невпевненість у собі;
г) легке виникнення компульсивного потягу до наркотиків;
д) оптимістична оцінка майбутнього.

11. Найкращим чином вивчена форма зловживання наркотичними 
речовинами:
а) залежність від снодійних препаратів;
б) залежність від галюциногенів;
в) залежність від легких розчинників;
г) опіоїдна залежність.

12. Вихід із гострого стану абстиненції при опіоїдній залежності:
а) літичний, затягнутий; 
б) проходить непомітно для хворого;
в) критичний.

13. Одним з перших ознак поліпшення при виході з гострого стану 
абстиненції є:
а) нормалізація настрою;    б) поява працездатності;
в) нормалізація сну;    г) звуження зіниць.

14. Ознакою настання III стадії опіоїдної залежності є:
а) підвищення дози вживаного речовини;
б) зниження дози;
в) повна відмова від вживання.

15. При яких захворюваннях застосовували препарати опію у ста-
родавній і середньовічній медицині:
а) при психічних;
б) при захворюваннях внутрішніх органів;
в) широкі показання, застосовували практично при всіх за-

хворюваннях.

Питання до сімПозіуму
Хвороби волосся

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань 

1. Види волосся на шкірі дорослої людини:
а) велюс; 
б) хвилясте; 
в) тимчасове; 
г) довге, щітинисте, пушкове.

2. До щітинистого типу волосся у людини належать:
а) волося входу порожнини носа і зовнішнього слухового про-

ходу;
б) вії;
в) брови;
г) все перелічене.

3. Волосся складається з частин:
а) склоподібна речовина;
б) стрижень, корінь; 
в) цибулина;
г) колагенові волокна.

4. у циклі росту волосся розрізняють фази:
а) анаген і телоген;
б) анаген і катаген;
в) катаген і телоген;
г) анаген, катаген і телоген.

5. Рост волосся за добу складає:
а) 0,35 мм;  б) 0,1 мм;
в) 0,01 мм;  г) 0,52 мм 

6. Середня норма втрати волосся за добу складає:
а) 50—70;  б) 30—100; 
в) 10—40;  г) 150—200.

7. Гормони, які найбільше впливають на ріст волосся:
а) інсулін;   б) оксітоцин;
в) андрогени;  г) прогестерон. 

8. Вік (роки) передчасного посивіння волосся у європейців:
а) до 20;  б) до 30;
в) до 40;  г) до 50. 

9. Препарати, які спричиняють появу гіпопігментованого волосся: 
а) аналгін;   б) піридоксин;
в) хлорохін;  г) індометацин.

10. Причини ламкості волосся:
а) жорстка вода;
б) часте обезжирювання миючими засобами; 
в) температурні впливи, грубе розчісування; 
г) все перелічене.

11. Основна причина гірсутизму:
а) генетична схильність;
б) дефіцит вітамінів групи В;
в) ендокринний дисбаланс;
г) захворювання печінки.

12. Методи лікування гіпертрихозу:
а) збривання волосся;
б) нестероїдні антиандрогени; 
в) комбіновані оральні контрацептиви;
г) механічна та хімічна депіляція, електроепіляція, електро-

ліз, лазерна епіляція.

13. При універсальній алопеції волосся відсутнє:
а) на голові;
б) на всій поверхні шкіри людини;
в) на голові, у великих складках;
г) на голові, в тому числі вії та брови. 

14. рівномірне випадіння волосся на голові пов’язано:
а) дефіцит вітамінів і мікроелементів;
б) перенесені інфекції;
в) травми, операції;
г) все перелічене. 

15. Алопеція за чоловічим або жіночим типом характеризується:
а) осередками випадіння волосся; 
б) обламуванням волосся в осередках;
в) прогресуючим витонченням / випадінням волосся, замі-

щенням жорсткого волосся пушковим в лобно-тім’яній 
або центрально-тім’яній зоні;

г) еритематозними бляшками з лущенням, випадінням волос-
ся. 

Питання для заключного самоконтролю рівня знань
1. корінь волосся складається з усіх структур, крім:
а) сосочок волосся;
б) волосяна цибулина;
в) коренева піхва;
г) кутикула.
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2. Ростковою зоною волосся є:
а) коркова речовина;
б) мозгова речовина;
в) цибулина;
г) внутрішня корнева піхва.

3. Відсоток волосся голови, що перебуває у фазі росту:
а) 50-60;
б) 80-85;
в) 70—75;
г) 10—15.

4. Трихоптилоз — це:
а) розщеплення кінчиків волосся у вигляді щіточки;
б) пучки короткого волосся;
в) зкручене волосся;
г) веретеноподібне волосся.

5. Передчасне посивіння волосся є ранньою ознакою:
а) шийного остеохондрозу;
б) виразкової хвороби 12-палої кишки;
в) перніціозної анемії;
г) хронічного коліту.

6. Причинами гірсутизму яєчникового походження не є:
а) мікроаденома яєчників; 
б) хронічний аднексит;
в) пухлина, що містить клітини Лейдига;
г) синдром полікістозних яєчників.

7. Набутий пушковий гірпертрихоз може бути проявом злоякісної 
пухлини:
а) шлунково-кишкового тракту;
б) легень; 
в) молочної залози;
г) все перелічене.

8. Причини ятрогенного гіпертрихозу:
а) кортикостероїди, міноксидил, циклоспорин;
б) β-блокатори, антагоністи кальцію;
в) полівітаміни;
г) метотрексат, доксорубіцин.

9. основний механізм розвитку гніздової алопеції:
а) психічні порушення;   
б) імунопатологічні процеси;
в) метаболічні розлади;
г) інфекційні процеси.

10. Які клінічні форми гніздової алопеції виділяють:
а) обмежена;
б) локалізована, поширена; 
в) локальна, офіазис, субтотальна, тотальна, універсальна;
г) системна.

11. Зона «розхитаного волосся» при гніздовій алопеції характерна 
для стадії:
а) стаціонарної;
б) прогресуючої;
в) ремісії;
г) регресуючої.

12. Дерматоскопічні ознаки тяжкості гніздової алопеції:
а) “чорні точки”;
б) “чорні точки”, “жовті точки” і коротке пушкове волосся;
в) волосся різного діаметру;
г) коротке пушкове волосся.

13. Медикаментозні засоби, які забезпечують пригнічення імунопа-
тологічних процесів при гніздовій алопеції:
а) транквілізатори;
б) ангіопротектори;
в) імуносупресори;   
г) вітаміни.

14. Телогенне випадіння волосся відбувається після впливу прово-
куючих факторів через:
а) 3—5 міс.;  б) 1—2 міс.; 
в) 6—12 міс.;  г) 12 міс.

15. Для лікування алопеції за чоловічим типом використовують:
а) вітаміни;
б) місцеве лікування кортикостероїдами;
в) антиандрогени, інгібітори ферменту 5-α-редуктази;
г) вазоактивні препарати.

Питання для симПозіуму
екг-діагностика Порушень ритму

Питання для контролю вихідного рівня знань 

1. До одного з патогенетичних типів порушення серцевого ритму 
відносять:
а) порушення утворення імпульсу;
б) порушення проведення імпульсу;
в) усе наведене вище;
г) жодне з наведеного вище.

2. Номотопічними є аритмії, які пов’язані з порушенням генерації 
імпульсів у:
а) синоатріальному вузлі;
б) передсердях;
в) атріо-вентрикулярному з’єднанні;
г) ніжках пучка Гіса.

3. Ектопічними є аритмії, які пов’язані з:
а) збільшенням частоти генерації імпульсів у синоатріально-

му вузлі;
б) зменшенням частоти генерації імпульсів у синоатріально-

му вузлі;
в) нормальною частотою генерації імпульсів у синоатріаль-

ному вузлі;
г) порушенням генерації імпульсів поза синоатріального вуз-

ла.

4. До номотопічних аритмій відносять:
а) синусову тахікардію;
б) синусову брадикардію;
в) синусову аритмію;
г) все наведене вище.

5. Причиною міогенної синусової тахікардії може бути:
а) застійна серцева недостатність;
б) підвищення тонусу симпатичної нервової системи;
в) невроз із вегетативною дизрегуляцією;
г) тиреотоксикоз.

6. Неоглядне дозування β-адреноблокаторів може призвести, най-
вірогідніше, до:
а) синусової тахікардії;
б) синусової брадікардії;
в) всього наведеного вище;
г) жодного із наведеного вище.

7. Дихальна синусова аритмія:
а) часто поєднується із синусовою бадикардією;
б) характеризується правильним серцевим ритмом;
в) все наведене вище;
г) жодне з наведеного вище.

8. В основі синдрому слабкості синусового вузла лежить:
а) монотопні екстрасистоли;
б) політопні екстрасистоли;
в) стимуляція автоматичної активності синоатріального вузла;
г) пригнічення автоматичної активності синоатріального вузла.

9. Міграцію водія ритму по передсердях спостерігають у:
а) здорових осіб із ваготонією;
б) пацієнтів із клапанними вадами серця;
в) пацієнтів з ураженням міокарду;
г) все наведене вище.
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10. Продуцентом імпульсів за ідіовентрикулярного ритму є:
а) одна з ніжок пучка Гіса;
б) атріовентрикулярне з’єднання;
в) передсердя;
г) синоатріальний вузол.

11. «Вискакуючі» скорочення спостерігаються при:
а) виразній синусовій брадикардії;
б) синдромі слабкості синусового вузла;
в) синоатріальних блокадах;
г) все наведене вище.

12. Алоритмія характеризується:
а) рівним чергуванням екстрасистол і нормальних скорочень;
б) екстрасистолою після кожного нормального скорочення;
в) екстрасистолою після кожних двох нормальних скорочень;
г) екстрасистолою після кожних трьох нормальних скорочень.

13. Тригіменія характеризується:
а) рівним чергуванням екстрасистол і нормальних скорочень;
б) екстрасистолою після кожного нормального скорочення;
в) екстрасистолою після кожних двох нормальних скорочень;
г) екстрасистолою після кожних трьох нормальних скорочень.

14. Бігіменія характеризується:
а) рівним чергуванням екстрасистол і нормальних скорочень;
б) екстрасистолою після кожного нормального скорочення;
в) екстрасистолою після кожних двох нормальних скорочень;
г) екстрасистолою після кожних трьох нормальних скорочень.

15. Атріовентрикулярна пароксизмальна тахікардія може спостері-
гатися при:
а) передозуванні препаратів дигіталісу;
б) міокардиті;
в) коронарному атеросклерозі;
г) все наведене вище.

Питання для контролю кінцевого рівня знань 
1. ЕКГ-ознаками синусової тахікардії є:

а) позитивний зубець Р у відведеннях I, II, aVF, V3, V6 і нега-
тивний у aVR, V1, V2;

б) у відведеннях II, III, aVF перед кожним комплексом QRS 
негативний Р;

в) великий R у відведеннях V1, V2 і великий S у відведеннях 
V5, V6;

г) великий R у відведеннях V5, V6 і великий S у відведеннях 
V1, V2.

2. Дихальна синусова аритмія на ЕКГ характеризується:
а) вірним синусовим ритмом із ЧСС менше 60 на 1 хвилину;
б) вірним синусовим ритмом із ЧСС понад 90 на 1 хвилину;
в) зменшенням R–R на вдиху і збільшенням — на видиху;
г) збільшенням R–R на вдиху і зменшенням — на видиху.

3. ЕКГ-ознакою синусової аритмії є:
а) різниця відстані найкоротшого і найдовшого R–R менше 1 %;
б) різниця відстані найкоротшого і найдовшого R–R менше 

1–5 %;
в) різниця відстані найкоротшого і найдовшого R–R менше 

5–10 %;
г) різниця відстані найкоротшого і найдовшого R–R менше 

понад 10 %.

4. ЕКГ-ознаками передсердних ритмів є:
а) позитивний зубець Р у відведеннях I, II, aVF, V3, V6 і нега-

тивний у aVR, V1, V2;
б) у відведеннях II, III, aVF перед кожним комплексом QRS 

негативний Р;
в) великий R у відведеннях V1, V2 і великий S у відведеннях 

V5, V6;
г) великий R у відведеннях V5, V6 і великий S у відведеннях 

V1, V2.

5. ЕКГ-ознаками правошлуночкової екстрасистолії є:
а) позитивний зубець Р у відведеннях I, II, aVF, V3, V6 і нега-

тивний у aVR, V1, V2;

б) у відведеннях II, III, aVF перед кожним комплексом QRS 
негативний Р;

в) великий R у відведеннях V1, V2 і великий S у відведеннях 
V5, V6;

г) великий R у відведеннях V5, V6 і великий S у відведеннях 
V1, V2.

6. ЕКГ-ознаками лівошлуночкової екстрасистолії є:
а) позитивний зубець Р у відведеннях I, II, aVF, V3, V6 і нега-

тивний у aVR, V1, V2;
б) у відведеннях II, III, aVF перед кожним комплексом QRS не-

гативний Р;
в) великий R у відведеннях V1, V2 і великий S у відведеннях 

V5, V6;
г)  великий R у відведеннях V5, V6 і великий S у відведеннях 

V1, V2.

7. ЕКГ-ознаками обернених шлуночкових екстрасистол є:
а) частота скорочень 140–250 на хв., негативний Р зі скороче-

ним PQ передує, зливається чи іде за нормальним QRS із 
компенсаторною паузою;

б) скорочення R–R менше 0,4 с, комплекси QRS менше 0,1 с, 
частота передсердних скорочень менше 250 на хв., зубець 
Р має патологічну форму або злитий з Т і супроводжується 
ізоелектричним інтервалом;

в) розширення QRS до 0,12 с і більше, дискордантність між 
головним зубцем QRS і кінцевою частиною RST, автоном-
ність Р відносно QRS-Т;

г) зубець Р негативний у відведеннях II, III, aVF і позитивний 
у відведенні aVR після комплексу QRS накладається на сег-
мент ST и зубець Т.

8. ЕКГ-ознаками передсердної пароксизмальної тахікардії є:
а) частота скорочень 140–250 на хв., негативний Р зі скороче-

ним PQ передує, зливається чи іде за нормальним QRS із 
компенсаторною паузою;

б) скорочення R–R менше 0,4 с, комплекси QRS менше 0,1 с, 
частота передсердних скорочень менше 250 на хв., зубець 
Р має патологічну форму або злитий з Т і супроводжується 
ізоелектричним інтервалом;

в) розширення QRS до 0,12 с і більше, дискордантність між 
головним зубцем QRS і кінцевою частиною RST, автоном-
ність Р відносно QRS-Т;

г) зубець Р негативний у відведеннях II, III, aVF і позитивний 
у відведенні aVR після комплексу QRS накладається на сег-
мент ST и зубець Т.

9. ЕКГ-ознаками атріовентрикулярної пароксизмальної тахікардії 
є:
а) частота скорочень 140–250 на хв., негативний Р зі скороче-

ним PQ передує, зливається чи іде за нормальним QRS із 
компенсаторною паузою;

б) скорочення R–R менше 0,4 с, комплекси QRS менше 0,1 с, 
частота передсердних скорочень менше 250 на хв., зубець 
Р має патологічну форму або злитий з Т і супроводжується 
ізоелектричним інтервалом;

в) розширення QRS до 0,12 с і більше, дискордантність між 
головним зубцем QRS і кінцевою частиною RST, автоном-
ність Р відносно QRS-Т;

г) зубець Р негативний у відведеннях II, III, aVF і позитивний 
у відведенні aVR після комплексу QRS накладається на сег-
мент ST и зубець Т.

10. ЕКГ-ознаками шлуночкової пароксизмальної тахікардії є:
а) частота скорочень 140–250 на хв., негативний Р зі скороче-

ним PQ передує, зливається чи іде за нормальним QRS із 
компенсаторною паузою;

б) скорочення R–R менше 0,4 с, комплекси QRS менше 0,1 с, 
частота передсердних скорочень менше 250 на хв., зубець 
Р має патологічну форму або злитий з Т і супроводжується 
ізоелектричним інтервалом;

в) розширення QRS до 0,12 с і більше, дискордантність між 
головним зубцем QRS і кінцевою частиною RST, автоном-
ність Р відносно QRS-Т;

г) зубець Р негативний у відведеннях II, III, aVF і позитивний 
у відведенні aVR після комплексу QRS накладається на сег-
мент ST и зубець Т.
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11. Пароксизмальній надшлуночковій тахікардії властиво:
а)  поступові початок і закінчення нападу з частотою скоро-

чень 90–140 на хв.;
б) регулярний ритм з частотою скорочень понад 160 на хв.;
в) все наведене вище;
г) жодне з наведеного вище.

12. Непароксизмальній надшлуночковій тахікардії властиво:
а)  поступові початок і закінчення нападу з частотою скоро-

чень 90–140 на хв.;
б) регулярний ритм з частотою скорочень понад 160 на хв.;
в) все наведене вище;
г) жодне з наведеного вище.

13. ЕКГ-критерієм парасистолії є:
а) правильний синусовий ритм;

б) кратність відстані між парасистолами;
в) все наведене вище;
г) жодне з наведеного вище.

14. ЕКГ-критерієм інтерпольованих (вставочних) шлуночкових екс-
трасистол є:
а) відсутність компенсаторної паузи;
б) деформація комплексу QRS;
в) відсутність зубця Р;
г) все наведене вище.

15. Третій клас шлуночкових екстрасистол характеризується:
а) частотою екстрасистол 30 і менше за годину;
б) частотою екстрасистол понад 30 за годину;
в) поліморфними шлуночковими екстрасистолами;
г) парними шлуночковими екстрасистолами.

Питання до симПозіуму 
«мінеральний «Портрет» людини в нормі та При Патології 

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань
1. Добова потреба у калії становить:

а) 2—4 г;
б) 1—2 г;
в) 10 г;
г) 100 г.

2. Добова потреба у натрії складає:
а) 4—6 г;
б) 1—2 г;
в) 20—50 г;
г) 100 г.

3. Добова потреба у кальції складає:
а) 1 г;
б) 5—7 г;
в) 10—20 г;
г) 50—100 г.

4. Який вміст кальцію в організмі здорової людини:
а) 1—1,5 кг;
б) 1—2 г;
в) 500—600 г;
г) 2—3 кг.

5. Який вітамін є необхідним для всмоктування кальцію?
а) вітамін Д;
б) вітамін А;
в) вітамін С;
г) вітамін Е.

6. Де найбільша концентрація хлору в організмі людини?
а) шкіра;
б) очі;
в) нирки;
г) нігті.

7. Добова потреба у магнії становить:
а) 0,3 г;
б) 5—6 г;
в) 15 г;
г) 80 г.

8. Добова потреба у хлорі складає:
а) 2—6 г;
б) 1—2 г;
в) 20-30 г;
г) 250 г.

9. Добова потреба у сірці складає: 
а) 1 г;  б) 9 г;
в) 15 г;  г) 130 г.

10. Де найбільша концентрація кальцію в організмі людини?
а) кістки; б) шкіра;
в) серце; г) легені.

Питання для заключного самоконтролю рівня знань
1. Рівень калію у крові складає:

а) 3,5—5,5 ммоль/л;
б) 3—7,5 ммоль/л;
в) 1—2,5 ммоль/л;
г) 4,5—5,5.

2. Рівень натрію у крові складає:
а) 136-145 ммоль/л;
б) 120—140 ммоль/л;
в) 46-88 ммоль/л;
г) 240—250 ммоль/л.

3. Рівень кальцію у крові складає:
а) 2,15—2,5 ммоль/л;
б) 2,0—2,2 ммоль/л;
в) 3,5—4,2 ммоль/л;
г) 5,5—7,0 ммоль/л.

4. Рівень хлору у крові становить:
а) 98—107 ммоль/л;
б) 100—120 ммоль/л;
в) 117—145 ммоль/л;
г) 135—145 ммоль/л.

5. Які ЕКГ-зміни характерні при гипокаліємії? 
а) подовження інтервалу Q-T, зниження вольтажу зубця Т;
б) подовження інтервалу P-Q;
в) патологічний зубець Q;
г) зміни не характерні.

6. Симптоми гіперкаліємії:
а) брадикардія, зупинка серця в діастолу;
б) тахікардія, фібриляція предсердь;
в) зупинка дихання, бронхоспазм;
г) інфаркт міокарду.

7. Які гормони регулюють обмін кальцію:
а) паратгормон, кальцитонін;
б) кортизол;
в) Т3, Т4;
г) естрогени.

8. «Мінерал краси» — це:
а) сірка;  б) магній;
в) натрій;  г) фосфор.

9. Основне джерело хлору: 
а) кухонна сіль;
б) курячі яйця;
в) морська сіль;
г) морська риба.

10. Основне джерело калію?
а) зелень;  б) кухонна сіль;
в) зелені овочі;  г) яблука.



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2017, № 1 123

Дистанційне навчання

1. Статті публікуються українською, або російською, або 
англійською мовами. Приймаються в першу чергу оглядові 
статті з актуальних проблем внутрішньої та сімейної меди-
цини, 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 начальної 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 дослідження», 
«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-
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