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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 .2018 р . більш 90% вірних відповідей на тестові завдання симпозиумів, що 
проводить Харківська медична академія післядипломної освіти, мають можливість отримати згідно з на-
казом МОЗ від 07 .07 .2009 № 484 «Про затвердження Змін про Положення про проведення іспитів на переда-
тестаційних 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 ДО СИМПОЗІУМУ
СИНДРОМ ПОДРАЗНЕНОГО КИШЕЧНИКУ

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань
1. Лица какого возраста и пола чаще всего болеют СРК?

а) женщины молодого возраста;
б) мужчины среднего возраста;
в) мужчины и женщины независимо от возраста;
г) женщины среднего возраста .

2. Причиной развития СРК может быть:
а)  острая кишечная инфекция;
б)  стресс;
в)  психоэмоциональная нагрузка;
г)  все перечисленное .

3. Основная причина боли при СРК — это:
а)  динамическая непроходимость;
б)  повышенное выделение слизи;
в)  повышенное восприятие болевых импульсов;
г)  поражение интрамуральных нервных сплетений .

4.  В механизме развития СРК не имеет значения:
а)  моторная  дисфункция;
б)   развитие холестаза;
в)  наличие психопатологии;
г)  висцеральная гиперчувствительность . 

5.  Ухудшение самочувствия у пациентов с СРК наступает:
а)  во время менструального цикла;
б)  после употребления алкоголя;
в)  после употребления в пищу бобов;
 г)  все перечисленное верно .

6.  Какие опорожнения не характерны для СРК?
а)   «овечий кал» с примесью слизи;
б)   неоформленные опорожнения;
в)   кашицеобразные опорожнения с примесью крови;
г)   лентообразный стул .

7. В какое время суток не характерно появление стула при СРК?
а)   преимущественно в дневное время;
б)   преимущественно во время сна;
в)   независимо от времени суток;
г)   независимо от еды .

8.  Для СРК характерны следующие симптомы:
а)  наличие примеси крови в кале;
б)  нарушение частоты дефекации;
 в)   снижение массы тела;
г)   метеоризм .

9.  Какие препараты используются для купирования боли при 
СРК?
а)  гепабене;  б)   эспумизан;
в)  креон;  г)   капсумен .

10. При сочетании СРК с дисбиозом целесообразно назначать:
а)  полиферментные препараты;
б)  витамины группы В;
в)  лактулозу;
г)  пробиотики .

11. При симптомах повышенной тревоги у больных СРК нужно на-
значать:
а)  трициклические антидепрессанты;
б)  анальгетики; 
в)  снотворные;
г)  препараты магния .

12. При вираженном метеоризме нужно назначать:
а)  симетикон;  б)   мезим-форте;
в)  энтеросгель;  г)   смекта;

13. При СРК с запорами назначается:
а)  метеоспазмил; б)   изиду;
в)  итомед;  г)   эрмиталь .

3.  Яка клінічна ознака лежить в основі класифікації системних 
васкулітів:
а) ураження печінки та селезінки;
б) калібр судин;
в) ураження нирок;
г) серцево-судинні скарги .

4. Поразка якого калібру  судин  є характерною для системних 
васкулітів:
а) дрібних;  б) середнього калібру;
в) великого калібру; г) всіх перерахованих .

ПИТАННЯ ДО СИМПОЗІУМУ
СИСМЕМНІ ВАСКУЛІТИ  

Питання для самоконтролю вхідного рівня знань
1. Системні васкуліти це:

а) захворювання вірусної природи;
б) захворювання бактеріальної природи;
в) прояви гельмінтозів;
г) автоімунного походження .

2.  Патогенетичною основою системних васкулітів є:
а) запальні зміни в судинній стінці;
б) тромбози судин;
в) некротичні зміни в судинах;
г) усе вище наведене .



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2018, № 2 105

Дистанційне навчання

5.  Біохімічні маркери, патогномонічні для СВ:
а) АСТ, АЛТ;
б) показники ліпідного обміну;
в) ні  жоден з перерахованих;
г) показники вуглеводного обміну .

6.  Які з перерахованих захворювань відносять до СВ:
а) системний червоний вовчак;
б) хвороба Шегрена;
в) хвороба Шенляйна-Геноха;
г) хвороба Іценко-Кушинга .

7.  Найбільш характерною клінічною ознакою СВ є ураження:
а) нирок;   б) шкіри;
в) серцево-судинної системи; г) печінки .

8.  Патогенетичними засобами лікування СВ  є:
а) антибіотики;
б) нестероїдні протизапальні препарати;
в) цитостатики;
г) препарати золота .

9. Пацієнти на СВ частіше помирають від: 
а) декомпенсації серцево-судинної системи;
б) поразки  шлунково-кишкового тракту;
в) цирозу печінки;
г) кровотечі та тромбозів судин .

10. Які профілактичні заходи використовують при СВ:
а) призначення антибіотиків;
б) введення вакцин або сироваток;
в) не існує;
г) цитостатики .

11. Які  захворювання внутрішніх органів супроводжуються  ура-
женням судин:
а) системний червоний вовчак;
б) виразкова хвороба;
в) хронічний панкреатит;
г)  хронічна обструктивна хвороба легень .

12. Ураження судин при ревматоідному артриті призводить до по-
яви:
а)  антинуклеарного фактору;
б) ревматоїдного фактору;
в)  помилкової позитивної реакції Вассермана;
г)  збільшення IgЕ .

13. Який тип гіперчутливості  характерно для СВ:
а) сповільненого типу;
б) миттєвого типу;

14. Які з перерахованих факторів можуть сприяти формуван-
ню СВ;
а) введення вакцин та сироваток;
б) переохолодження;
в) використання  антикоагулянтів;
г) прийом статинів .

15. Ураження якого органу впливає на прогноз  при хворобі Шен-
ляйн-Геноха:
а) серцево-судинної системи; б)  печінки;
в) шкіри;   г) нирок .

Питання для заключного самоконтролю рівня знань

1. Які форми васкулітов виділяють  за етіологічним чинником:
а) первинні;  
б) вторинні;
в) триггерні;  
г) всі перераховані .

2. Яке ураження шкіри може відбуватися при СВ:
а) вузликова еритема;
б) атрофія з гіперпігментацією;
в) висипи,  виразки, гангрена;
г) ущільнення та блідість шкіри .

3. Які протизапальні чинники синтезує ендотелій та тромбоцити 
при СВ:
а)  ІЛ-1, ІЛ-8;  б)  ІЛ-6,
в) СРБ, фібриноген; г) «гострофазові» показники . 

4.  З чим пов’язано розвиток  гіперчутливості сповільненого типу 
при СВ:
а) лімфокінами, лізосомальними ферментами;
б) прозапальними цитокінами;
в) імуноглобулінами класу G;
г) імуноглобулінами класу А .

5.  Які з перерахованих вірусів  найбільш часто викликають розви-
ток вузликового періартерііту:
а) цитомегаловірус; б) вірус кору;
в) парагрипу;  г) гепатиту В та С .

6.  Підвищена чутливість до табаку може спровокувати:
а) Хворобу Шенляйн-Геноха;
б) хворобу Вегенера;
в) облітеруючий тромбангііт;
г) хворобу Такаясу .

7.  Вторинні васкуліти це:
а) які никикають при рецидивах СВ;
б) які ускладнюються кровотечами;
в) які призводять до ураження внутрішніх органів;
г) які виникають при інших захворюваннях .

8. Від чого залежать  клінічні ознаки СВ:
а) від типу, розміру і локалізації вражених судин;
б) етіологічного чинника;
в) супутнього захворювання;
г) статі та віку хворого .

9. Які групи лікарських препаратів можуть провокувати роз-
виток СВ:
а) серцеві глікозиди;
б) анальгетики,  антибіотики;
в) гепатопротектори;
г)  цитостатики .

10. Які клінічні ознаки є характерними для ураження нирок 
при СВ:
а) набряки, підвищення АТ;
б) підвищення температури та озноби;
в) болі в попереку;
г) дизуричні розлади .

11. Яка фракція імуноглобулінів майже завжди змінюється при СВ:
а) IgA;   б) IgG;
в) IgМ;  г) IgЕ .

12. При якому захворюванні  відбувається ураження судин різного 
калібру:
а) хвороба Бехчета; б) сифіліс;
в) хвороба Кавасакі; г) феохромоцитома .

13. Які васкуліти пов’язані з утворенням  імунних комплексів:
а) гранулематоз Вегенера:
б) геморагічний васкуліт;
в) вузликовий періартеріїт; 
г) хвороба Бехчета .

14. Який метод діагностики можна використовувати при серо-
негативних варіантах СВ:
а) генетичний;
б) визначення стану ліпідного та вуглеводного обмінів;
в) біопсія шкіри;
г) реовазографія .

15. Які з перерахованих захворювань перебігають з вторинними 
васкулітами: 
а)  скарлатина, менингит, псориаз;
б) гранулематоз Вегенера, синдромом Чардж-Стросса;
в) хронічний безкам’яний холецистит;
г) ішемічна хвороба серця .
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ПИТАННЯ ДО СИМПОЗІУМУ
РОЛЬ МЕЛАТОНІНА У РОЗВИТКУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ  ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ

д) изменение аппетита, тошнота, рвота .
 

8. Боли при ФД  характеризуются всеми признаками, кроме: 
а) периодичность; 
б) сезонность; 
в) постоянство; 
г) типичная локализация; 
д) связь с приемом пищи . 

9. К причинам возникновения  ФД относится все, кроме: 
а) отрицательные эмоции; 
б) курение; 
в) злоупотребление алкоголем; 
г) нарушение режима питания; 
д) гастрит с повышенной секрецией; 
е) СРК . 

10. К этиологическим факторам возникновения ФД относят:
а) снижение активности защитных факторов СОЖ;
б) активация факторов агрессии;
в) повышение проницаемости СОЖ;
г) нарушении продукции слизи и замедление процессов реге-

нерации желудочного эпителия;
д) всё перечисленное верно .

11. Главное звено патогенеза ФД это:
а) нарушение моторики; 
б) нарушение эвакуации;
в) гиперацидность; 
г) нарушение протеолитических ферментов желудочного сока .

12. Усилению двигательной активности желудка способствуют:            
а) повышенный тонус парасимпатической нервной системы;
б) выбросы мотиллина;  
в) стимуляция опиоидных рецепторов; 
г) блокада  D-2 (допаминовых) рецепторов . 

13. Главным подтверждающим диагностическим методом ФД явля-
ется: 
а) фракционное зондовое исследование желудочного сока; 
б) рентгеноскопия желудка;  
в) выявление НР; 
г) ФГДС с биопсией .

14. К ФД не относится: 
а) гастрит;
б) циклическая рвота; 
в) пилороспазм;
г) синдром эпигастральной боли .

15. К противопоказаниям при приеме мелатонина относят:
а) прием НПВС;
б) беременность;
в) психические заболевания;
г) склонность к аллергии;
д) аутоиммунные заболевания;
е) всё перечисленное верно .

1.  Основные функции эпифиза в организме:
а) регуляция циркадианных и сезонных ритмов организма;
б) регуляция репродуктивной функции;
в) антиоксидантная защита организма;
г) противоопухолевая защита;
д) «солнечные часы старения»;
е) все перечисленное верно .

2. Факторы, повышающие уровень мелатонина:
а) темнота ночью;
б) триптофан;
в) никотиновая кислота (вит В3,) и пиридоксин (вит В6,); 
г) кальций и магний;
д) ингибиторы МАО;
е) все перечисленное верно .

3. Факторы, снижающие  уровень мелатонина:
а) ночной свет;
б) высокие дозы вит . В12; 
в) НПВС;
г) β-адреноблокаторы;
д) блокаторы кальциевых каналов;
е) все перечисленное верно .

4. К отрицательным эффектам постоянного освещения относят:
а) угнетение синтеза и секреции мелатонина;
б) увеличение синтеза и секреции пролактина;
в) усиление образования процессов ПОЛ;
г) развитие метаболического синдрома;
д) все перечисленное верно .

5. Основные функции мелатонина
а) регулирует деятельность эндокринной системы, кровяное 

давление, периодичность сна;
б) регулирует сезонную ритмику у многих животных;
в) замедляет процессы старения;
г) усиливает эффективность функционирования иммунной 

системы;
д) обладает антиоксидантными свойствами;
е) укрепляет иммунитет;
ж) контролирует работу желудочно-кишечного тракта;
з) все перечисленное верно .

6. В каких клетках синтезируется  мелатонин:
а) в клетках крови — тучных клетках;
б) лимфоцитах — естественных киллерах;
в) тромбоцитах;
г) эозинофильных лейкоцитах;
д) в тимусе;
е) эндотелиальных клетках;
ж) все перечисленное верно .

7. К желудочной диспепсии относится все, кроме: 
а) ощущение переполнения в желудке; 
б) аэрогастрия; 
в) аэрофагия; 
г) метеоризм; 

Питання для контролю вихідного рівня знань:
1. Довжина селезінки в нормі складає:

а) до 12 см;  б) до 13 см;
в) до 14 см;  г) до 15 см .

2. Товщина селезінки в нормі складає:
а) до 3,5 см;  б) до 4,0 см;
в) до 4,5 см;  г) до 6 см .

3. Спленомегалія може бути результатом:
а) хвороб печінки; б) хвороб крові;
в) малярії;  г) всього викладеного вище .

ПИТАННЯ ДО СМПОЗИУМУ
 «УЛьТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЛЕЗІНКИ В НОРМІ ТА ПАТОЛОГІЇ»

4. Серед травм селезінки виділяють:
а) закриті (підшкірні);
б) відкриті;
в) все викладене вище;
г) нічого із викладеного вище .

5. Травми селезінки найчастіше:
а) відкриті;
б) закриті;
в) немає переважання за частотою;
г) нічого із викладеного вище .



    Схiдноєвропейський журнал внутрiшньої та сiмейної медицини,	2018, № 2 107

Дистанційне навчання

6. Сонографічне дослідження ефективне для виявлення:
а) гематом;
б) розривів селезінки;
в) всього викладеного вище;
г) ніщо із викладеного вище .

7. Ультразвуковий метод визначення розриву селезінки утрудне-
ний через:
а) різкий біль у місці прикладення датчику;
б) недостатню роздільну здатність методу;
в) все викладене вище;
г) ніщо із викладеного вище .

8. Абсцеси селезінки виникають за гематогенного розповсюджен-
ня інфекцій:
а) у 10 %; б) у 25 %;
в) у 50 %; г) у 75 % .

9. Абсцеси травматичного генезу виникають:
а) у 5 %; б) у 15 %;
в) у 25 %; г) у 35 % .

10. Абсцеси селезінки виникають за розповсюдження інфекції з 
прилеглих органів:
а) у 10 %; б) у 25 %;
в) у 50 %; г) у 75 % .

11. Частим джерелом інфекції, що приводить до абсцесу селезінки, 
є:
а) кишечник;
б) навколонирковий абсцес;
в) все викладене вище;
г) ніщо із викладеного вище .

12. Причиною інфаркту селезінки може бути:
а) системний червоний вовчак;
б) лейкоз;
в) бактеріальний ендокардит;
г) все викладене вище .

13. Вистилка із середини капсули епітелієм характерна для кіст:
а) справжніх;
б) несправжніх;
в) все викладене вище;
г) ніщо із викладеного вище .

14. Відсутність вистилки із середини капсули епітелієм характерна 
для кіст:
а) справжніх;
б) несправжніх;
в) все викладене вище;
г) ніщо із викладеного вище .

15. Доброякісною пухлиною селезінки є:
а) гемангіома;
б) лімфангіома;
в) фіброма;
г) все викладене вище .

Питання для контролю кінцевого рівня знань
16. Зазвичай паренхіма селезінки порівняно з паренхімою приле-

глої нирки:
а) більш ехогенна;
б) однакової ехогенності;
в) менш ехогенна;
г) не зіставлювана .

17. Зазвичай паренхіма селезінки порівняно з паренхімою печінки:
а) більш ехогенна;
б) однакової ехогенності;
в) менш ехогенна;
г) не зіставлювана .

18. Клінічно, як правило, не проявляються, але виявляються уль-
трасонографічно:
а) додаткові частки селезінки;
б) профузні кровотечі з селезінкових судин селезінки;

в) розрив селезінки;
г) все викладене вище .

19. Частіше за допомогою ульразвукового дослідження визнача-
ють:
а) добавочні частки селезінки;
б) добавочні селезінки;
в) мікроспленію;
г) відсутність селезінки .

20. Погіршення візуалізації селезінки за спленомегалії може бути 
обумовлена:
а) зниженням ехощільності селезінки;
б) підвищенням ехощільності селезінки;
в) зміщенням селезінки донизу за ліву нирку;
г) усім викладеним вище .

21. Пороговим значенням довжини селезінки, вище якого діагнос-
тують спленомегалію, є:
а) 10 см;  б) 11 см;
в) 12 см;  г) 13 см .

22. Визначення невеликих об’ємів рідини у брюшній порожнині за 
травми брюшної порожнини слід з більшою вірогідністю розці-
нювани як:
а) наявність крові; б) перитоніт;
в) все викладене вище; г) ніщо із викладеного вище .

23. Гіперехогенність за ультразвукового обстеження з приводу роз-
риву селезінки може бути обумовлена:
а) склерозом;
б) організацією кров’яного згустку;
в) фіброзом;
г) гіперехогенність не характерна .

24. Основна диференціально-діагностична задача ультразвукового 
дослідження селезінки за підозри про її розрив:
а) відрізнити етіологічні типи спленомегалії;
б) відрізнити ранню субкапсулярну гематому від нарастаючої 

кровотечі;
в) все викладене вище;
г) ніщо із викладеного вище .

25. Після спленектомії скупчення рідини може ще деякий час, най-
більш вірогідно, визначатися у:
а) лівому верхньому квадранті;
б) правому верхньому квадранті;
в) лівому нижньому квадранті;
г) правому нижньому квадранті .

26. Після спленектомії можливе:
а) визначення скупчення рідини;
б) зміщення петель кишечнику в ложі селезінки;
в) все викладене вище;
г) ніщо із викладеного вище .

27. Після спленектомії необхідно виключити:
а) виникнення післяопераційного абсцесу;
б) кровотечу;
в) все викладене вище;
г) ніщо із викладеного вище .

28. Ультразвуковою ознакою гематоми селезінки на початковому 
етапі є:
а) анехогенне утворення; б) гіперехогенне утворення;
в) все викладене вище; г) ніщо із викладеного вище .

29. Ультразвуковою ознакою гематоми селезінки на пізньому етапі є:
а) анехогенне утворення; б) гіперехогенне утворення;
в) все викладене вище; г) ніщо із викладеного вище .

30. Імітація ультразвукової картини кіст відбувається переважно з 
причини:
а) повторних крововиливів;
б) абсцедування;
в) все викладене вище;
г) ніщо із викладеного вище .


