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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 31 .12 .2021 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

Тестові завдання для навчальної перевірки знань
1.  Яким за перебігом є захворювання прогресуюча мульти-

фокальна лейкоенцефалопатія?
а)  прогресуюче;
б)  гостре;
в)  блискавичне;
г)  підгостре .

2.  Який основний патогенетичний механізм лежить у осно-
ві прогресуючої мультифокальної лейкоенцефалопатії?
а)  демієлінізація;
б)  пошкодження гістогематичних бар’єрів;
в)  активація аутореактивних т-хелперів;
г)  реактивація анергічних клонів .

3. Реактивація якого вірусу є основною причиною прогре-
суючої мультифокальної лейкоенцефалопатії?
а)  jc-вірусу;
б)  vcjd;
в)  hepatitis b virus;
г)  influenzavirus .

4. Що є основною мішенню JC-вірусу в ЦНС?
а)  олігодендроцити;
б)  епендиміоцити;
в)  астроцити;
г)  епендиміоцити та астроцити .

5. Через які системи організму відбувається первинне за-
раження JC-вірусом?
а)  дихальну та травну;
б)  сечовидільну;
в)  репродуктивну;
г)  покривну .

6. З ураженням яких ділянок найчастіше асоціюється про-
гресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія?
а)  білої речовини цнс;
б)  сірої речовини;

ПИТАННЯ ДО СИМПОЗИУМУ
ПРОГРЕСУЮЧА МУЛьТИФОКАЛьНА ЛЕЙКОЕНЦЕФАЛОПАТІЯ

в)  базальних гангліїв;
г)  черепно-мозкових нервів .

7. В кого ризик розвитку прогресуючої мультифокальної 
лейкоенцефалопатії найвищий?
а)  реципієнтів нирки;
б)  постінсультних хворих;
в)  вагітних;
г)  осіб похилого віку .

8. Зазвичай поліомавірус знаходиться в організмі людини в 
якому стані?
а)  латентному;
б)  продромальному;
в)  асте;
г)  рецидивуючому .

9. В кого ризик розвитку прогресуючої мультифокальної 
лейкоенцефалопатії найвищий?
а)  віл-позитивні;
б)  вагітних;
в)  осіб похилого віку;
г)  постінсультних хворих .

10. Якою є клінічна картина прогресуючої мультифокальної 
лейкоенцефалопатії?
а)  різноманітною;
б)  одноманітною;
в)  завжди по класичному сценарію;
г)  має три основних сценаріїв розвитку .

11. З яким із наведених нижче захворюванням потрібно в 
першу чергу диференціювати прогресуючу мультифо-
кальну лейкоенцефалопатію?
а)  розсіяний склероз;
б)  дорсалгія;
в)  гострий коронарний синдром;
г)  хворобою Паркінсона .
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12. З яким із наведених нижче захворюванням потрібно в 
першу чергу диференціювати прогресуючу мультифо-
кальну лейкоенцефалопатію?
а)  гостре порушення мозкового кровообігу;
б)  хворобою Паркінсона;
в)  дорсалгія;
г)  гострий коронарний синдром .

13. З яким із наведених нижче захворюванням потрібно в 
першу чергу диференціювати прогресуючу мультифо-
кальну лейкоенцефалопатію?
а)  гострий дисемінований постінфекційний енцефа-

ломієліт;
б)  гострий коронарний синдром;
в)  хворобою Паркінсона;
г)  дорсалгія .

14. З яким із наведених нижче захворюванням потрібно в 
першу чергу диференціювати прогресуючу мультифо-
кальну лейкоенцефалопатію?
А)  підгострий енцефаліт;
Б)  дорсалгія;
В)  гострий коронарний синдром;
Г)  хворобою Паркінсона .

15. Який додатковий інструментальний метод обстеження з 
наведених нижче буде найбільш інформативний для діа-
гностики прогресуючої мультифокальної лейкоенцефа-
лопатії?
а)  МРТ;
б)  ЕЕГ;
в)  РЕГ;
г)  ЕхоЕГ .

Тестові завдання для заключної перевірки знань
1.  За рахунок чого JC-вірус викликає масивну демієлініза-

цію нервових волокон?
а)  лізису серотонінових 5-гідрокси-2А-рецепторів на 

поверхні гліальних клітин;
б)  зміни білку під дією лізосомальних ферментів;
в)  дії аутоантигенів статевих залоз;
г)  дії цитокінів .

2. Які чинники вплинули на ріст захворюваності на про-
гресуючу мультифокальну лейкоенцефалопатію?
а)  ріст використання імуносупресивної та імуномоду-

люючої терапії;
б)  акселерація;
в)  глобалізація;
г)  безрецептурний продаж антибіотиків . 

3. Де відбувається рекомбінація між JC-вірусом та вірусом 
Епштейна — Барр?
а)  у В-лімфобластах;
б)  у Т-хелперах;
в)  у Т-лімфоцитах;
г)  у Т-супресорах .

4.  До чого може призводити здатність вірусу Епштейна — 
Барр трансформувати В-лімфоцити?
а)  до вторинних епігенетичних і генетичних мутацій;
б)  до абортивності процесу;
в)  до зменшення летальності;
г)  до стертої клінічної картини .

5.  Що є однією з характерних рис ділянок ураження ЦНС 
при прогресуючій мультифокальній лейкоенцефалопатії?
а)  відсутність ознак запалення;
б)  наявність ураження лише сірої речовини головного 

мозку;
в)  завжди симетричне ураження;
г)  наявність ознак запалення .

6. Основні мішені латентної персистенції поліомавірусу в 
організмі людини?
а)  ЦНС, сечовидільна система, кістковий мозок, миг-

далини, селезінка;
б)  міжальвеолярні перегородки легень;
в)  печінка та жовчний міхур;
г)  репродуктивна система .

7. Геном поліомавірусу в сечі та в головному мозку є іден-
тичним?
а)  у приблизно 30% випадках;
б)  завжди;
в)  ніколи;
г)  у приблизно 85% випадках .

8. З якою родиною вірусів асоційована мікст-інфекція при 
прогресуючій мультифокальній лейкоенцефалопатії?
а)  Herpesviridae;
б)  Influenzavirus;
в)  Picornaviridae;
г)  Flaviviridae .

9. Який тип розпаду притаманний в процесі руйнуван-
ня мієлінових оболонок під час перебігу прогресуючої 
мультифокальної лейкоенцефалопатії?
а)  суданофільний;
б)  суданофобний;
в)  змішаний;
г)  суданофільний та суданофобний .

10. Як розподіляться множинні дисеміновані вогнища під 
час прогресуючої мультифокальної лейкоенцефалопа-
тії?
а)  париваскулярно;
б)  супрапіально;
в)  адвентиціально;
г)  ендоваскулярно .

11. Який сигнал матимуть ділянки ураження при прогресу-
ючій мультифокальній лейкоенцефалопатії на МРТ у Т1-
режимі?
а)  гіпоінтенсивний;
б)  гіперінтенсивний;
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в)  гетероінтенсивний;
г)  гіперінтенсивний та гетероінтенсивний .

12. Який сигнал матимуть ділянки ураження при прогресу-
ючій мультифокальній лейкоенцефалопатії на МРТ у Т2-
режимі?
а)  гіперінтенсивний;
б)  гіпоінтенсивний;
в)  гетероінтенсивний;
г)  гіпоінтенсивний та гетероінтенсивний .

13. Що є підтвердженням латентної інфекції JC-вірусом?
а)  виявлення JC-вірусу в сечі вагітних;
б)  періодичний субфебрилітет;
в)  відсутність смаку;
г)  транзиторна ішемічна атака .

14. Який перебіг інфекції спричинений JC-вірусом харак-
терний для дитячого віку?
а)  безсимптомний;
б)  гострий;
в)  летальний;
г)  хронічний .

15. Які зміни можна очікувати при в/в введенні контрастної 
речовини на МРТ при мультифокальній лейкоенцефало-
патії?
а) зони ураження не накопичують контраст;
б) підвищення контрастності та інтенсивності МР-

сигналу;
в) зниження контрастності та інтенсивності МР-

сигналу;
г) у перші хвилини підвищення, а потім різке знижен-

ня, контрастності та інтенсивності МР-сигналу .
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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, науковий ступінь, ініціали та 
прізвища авторів;  4) установу, де працюють автори, місто, кра-
їну (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 електроних носіях, на-
брані в редакторі Word for Windows (будь-якої версії) гарніту-
рою «Тimes New Roman», 12 пунктів, без табуляторів . Таблиці 
мають 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 торго-
ву 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 оформлюється 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 
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