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?
Зниження функцiї якої ендокринної залози могло спричинити ознаки передчасного статевого 
дозрiвання?
+Епiфiзу
-Щитоподiбної залози
-Прищитоподiбної залози
-Вилочкової залози
-Мозкової речовини надниркових залоз
?
Ознаки кретинiзму. Що могло стати причиною розвитку цiєї патологiї?
+Гiпофункцiя щитоподiбної залози
-Гiперфункцiя щитоподiбної залози
-Гiпофункцiя прищитоподiбних залоз
-Гiперфункцiя прищитоподiбних залоз
-Гiпофункцiя задньої частини гiпофiзу
?
У чоловiка з'явилися жiночi статевi ознаки. Про пухлину якої залози можна думати?
+Glandula suprarenalis
-Insulae pancreaticae
-Glandula thyroidea
-Glandula parathyroidea
-Glandula pineale
?
Збiльшення цукру в кровi до 10 ммоль/л. Захворювання якої ендокринної залози у хворого?
+Пiдшлункової
-Статевих
-Щитоподiбної
-Надниркових
-Епiфiзу
?
Виявлено екзофтальм, тремор рук, тахiкардiю. Захворювання якої ендокринної залози 
супроводжується такими симптомами?
+Щитоподiбної
-Надниркових
-Пiдшлункової
-Статевих
-Епiфiзу
?
Хлопець 12 рокiв: зрiст 180 см, вага 68 кг. З порушенням дiяльностi якої ендокринної залози це 
пов'язано?
+Гiпофiзу
-Епiфiзу
-Щитоподiбної
-Статевих
-Надниркових
?
Збiльшення кистей, стоп i нижньої щелепи. Гiперфункцiя якої залози дає такi симптоми?
+Передньої частки гiпофiзу
-Надниркової
-Шишкоподiбного тiла
-Щитоподiбної залози
-Прищитоподiбних залоз
?
Виявлено запах ацетону з рота. Який попереднiй дiагноз можна поставити?
+Дiабетична кома
-Печiнкова кома
-Уремiчна кома
-Цироз печiнки
-Внутрiшня кровотеча
?



Krok_2semestr.txt[06.07.2020 18:15:44]

Недостатнє видiлення гормону жовтого тiла. Порушення секрецiї якого гормону мало мiсце?
+Прогестерону
-Естеролу
-Естрадiолу
-Гонадотропiну
-Тестостерону
?
Мiкседема. Про порушення функцiї якої залози йдеться?
+Щитоподiбної
-Вилочкової
-Пiдшлункової
-Прищитоподiбних
-Надниркових
?
Гормони, якi в органiзмi людини синтезуються клiтинами пучкової зони кори наднирникiв:
+Глюкокортикостероїди
-Мiнералокортикостероїди
-Пролактин
-Тестостерон
-Паратгормон
?
Розвинувся гiгантизм. Функцiю якої залози внутрiшньої секрецiї порушено?
+Гiпофiзу
-Щитоподiбної
-Епiфiзу
-Вилочкової
-Надниркових
?
У жiнки слабкiсть пологової дiяльностi. Рiвень якого гормону знижений?
+Окситоцину
-Кортикостероїдiв
-Паратгормону
-Тироксину
-Соматотропного гормону
?
Ушкодженi покрученi сiм'янi канальцi яєчка. Яка функцiя при цьому порушується?
+Утворення статевих клiтин
-Усi перерахованi
-Ерекцiя статевого члена
-Проведення сперми
-Утворення рiдкої частини сперми
?
У дитини з'явилися першi великi нижнi кутні зуби. Який вiк дитини?
+6-7 рокiв
-5-6 рокiв
-8-9 рокiв
-10-11 рокiв
-12-13 рокiв
?
Присутнiсть яких зубiв ротової порожнини дає можливiсть iдентифiкувати тiло померлоi дитини 6-7 
рокiв?
+Постiйнi рiзцi
-Постiйнi першi i другi моляри
-Молочнi премоляри
-Постiйнi iкла
-Молочнi третi моляри
?
У немовляти молоко витiкає з носової порожнини. Який недолiк розвитку у немовляти?
+Вовча паща (незрощення твердого пiднебiння)
-Заяча губа
-Атрезiя стравоходу
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-Атрезiя анального отвору
-Стравохiдно-трахейний свищ
?
Запалення пiд'язикового сосочка. З яких слинних залоз буде ускладнено видiлення слини?
+Пiд'язикової i пiднижньощелепної
-Пiд'язикової i привушної
-Привушної i пiднижньощелепної
-Привушної i пiднебiнної
-Пiд'язикової i щiчної
?
Яке анатомiчне утворення розмiщується мiж язиком i надгортанником?
+Заглиблення надгортанника
-Грушоподiбна кишеня
-Слiпий отвiр язика
-Глоткова кишеня
-Мигдаликова ямка
?
Не вiдбулося зрощення бiчного носового i верхньощелепного вiдросткiв. Виникнення якої аномалiї 
передбачається?
+"Заяча губа"
-Атрезiя стравоходу
-"Вовча паща"
-Мiкростома
-Макростома
?
В якi термiни повиннi прорiзуватися першi молочні зуби в нормi?
+6-7 мiс.
-5-6 мiс.
-7-8 мiс.
-9-10 мiс.
-3-4 мiс.
?
Ангiна ускладнилася запаленням середнього вуха. Якi анатомiчнi передумови iснують для цього?
+Євстахiєва труба
-Лiмфоепiтелiальне кiльце Пирогова
-Фаллопiєва труба
-Вади розвитку глотки
-Наявнiсть грушоподiбного заглиблення
?
Розростання яких мигдаликiв може спричинити ускладнення носового дихання?
+Tonsilla pharyngealis
-Tonsilla lingualis
-Tonsilla palatina
-Tonsilla tubaria
-Всiх названих мигдаликiв
?
Виявлено стороннє тiло стравоходу на рiвнi 4 грудного хребця. У дiлянцi якого звуження стравоходу 
це сталося?
+У мiсцi прилягання дуги аорти
-У мiсцi проходження крiзь дiафрагму
-У мiсцi перехрещення з лiвим головним бронхом
-У мiсцi переходу в шлунок
-У мiсцi переходу глотки в стравохiд
?
Печiя у стравоходi. При оглядi виявлено недостатнiсть сфiнктеру. Якого саме?
+Кардiального
-Стравохiдного
-Пiлоричного
-Глоткового
-Дуоденального
?
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У хворого з'явилися симптоми запалення очеревини. В якiй частинi стравоходу стався його прорив?
+Черевній
-Глотковій
-Грудній
-Шийній
-Шлунковій
?
Раньовий канал пройшов над малою кривиною шлунку. Через яке утворення очеревини пройшов 
раньовий канал?
+Ligamentum hepatogastricum
-Ligamentum triangulare sinistrum
-Ligamentum gastrocolicum
-Ligamentum hepatorenale
-Ligamentum triangulаre sinistrurn
?
Проводилося рентгенологiчне дослiдження шлунка. Яка форма шлунка у чоловiка брахiморфної 
статури, з конiчною грудною клiткою?
+Шлунок у формi рогу
-Шлунок у формi подовженого гачка
-Шлунок у формi гачка
-Шлунок у формi панчохи
-Подовжений шлунок
?
Пухлина початкового вiддiлу 12-палої кишки. Визначить локалiзацiю пухлини:
+Pars superior
-Pars inferior
-Pars descendens
-Pars ascendens
-Flexura duodeni inferior
?
На слизовiй кишки хiрургом виявлено груповi лiмфоїднi вузлики. Який це вiддiл кишки?
+Клубова кишка
-Пряма кишка
-Порожня кишка
-Слiпа кишка
-Дванадцятипала кишка
?
На слизовiй оболонцi тонкої кишки видно поздовжнi складки. Яку частину якої кишки бачить лiкар?
+Низхiдну частину дванадцятипалої кишки
-Висхiдну частину дванадцятипалої кишки
-Горизонтальну частину дванадцятипалої кишки
-Початкову частину порожньої кишки
-Кiнцеву частину клубової кишки
?
На великому сосочку дванадцятипалої кишки вiдкривається:
+Печiнково-пiдшлункова ампула
-Мiхурова протока
-Загальна печiнкова протока
-Права печiнкова протока
-Лiва печiнкова протока
?
В якому вiддiлi 12-палої кишки знаходиться великий дуоденальний сосочок?
+Низхiдній частині
-Нижній горизонтальній частині
-Висхiдній частині
-Цибулині
-Верхній частині
?
Пальпацiя у верхньому вiддiлi пупкової дiлянки. Яку кишку папьпує лiкар?
+Поперечну ободову
-Порожню
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-Дванадцятипалу
-Клубову
-Сигмоподiбну
?
Кишка з вiдростками серозної оболонки, якi мiстять жирову тканину. Який це вiддiл кишки?
+Ободова кишка
-Дванадцятипала кишка
-Клубова кишка
-Порожня кишка
-Слiпа кишка
?
Апендицит за своєю клiнiчною картиною схожий з печiнковою колiкою. При якому положеннi 
червоподiбного вiдростка це можливо?
+Висхiдному
-Низхiдному
-Медiальному
-Бiчному
-Ретроцекальному
?
Гострий бiль у правiй поперековiй дiлянцi. Який тип розмiщення апендикса можна припустити?
+Ретроцекальний, ретроперитонеальний
-Латеральний
-Низхiдний
-Висхiдний
-Медiальний
?
Мiж листками якої зв'язки знаходиться загальна печiнкова протока?
+Печiнково-дванадцятипалокишкової
-Печiнково-шлункової
-Печiнково-ниркової
-Круглої зв'язки печiнки
-Венозної зв'язки
?
Виявивлена болюча точка на перетинi правої ребрової дуги i зовнiшнього краю правого прямого 
м'яза живота. Який попереднiй дiагноз поставить лiкар?
+Холецистит
-Дуоденiт
-Нефрит
-Панкреатит
-Гастрит
?
Перфорацiя червоподiбного вiдростка. Ревiзiю якої з кишень очеревини хiрург повинен провести 
насамперед?
+recessus retrocaecalis
-recessus ileocaecalis superior
-recessus duodenalis superior
-recessus duodenalis inferior
-recessus ileocaecalis inferior
?
Розрив селезiнки. В якому анатомiчному утвореннi буде накопичуватися кров?
+Передшлунковій сумці
-Печiнковій сумці
-Чепцевій сумці
-Прямокишково-мiхуровій заглибині
-Правому бiчному каналі
?
Виразка передньої стiнки шлунка. Запалення якого вiддiлу очеревини найiмовiрнiше?
+Передшлункової сумки
-Печiнкової сумки
-Чепцевої сумки
-Правого брижового синусу
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-Лiвого брижового синусу
?
Перфорацiя виразки задньої стiнки шлунка. В яке анатомiчне утворення потрапить вмiст шлунка?
+Чепцеву сумку
-Правий бiчний канал
-Передшлункову сумку
-Лiвий бiчний канал
-Печiнкову сумку
?
Пiдшлункова залоза утворює одну з стiнок чепцевої сумки. Яку?
+Задню
-Передню
-Верхню
-Нижню
-Лiву
?
Гострий панкреатит. В який з очеревинних просторiв вiдразу поширюється випiт?
+Чепцеву сумку
-Печiнкову сумку
-Передшлункову сумку
-Лiвий бiчний канал
-Мiж листками передньої i задньої пластинок чепця
?
Як може проникнути хiрург у чепцеву сумку, не порушуючи цiлiсностi малого чепця?
+Через чепцевий отвiр
-Через лiву навколоободову борозну
-Через праву навколоободову борозну
-Через правий брижовий синус
-Через лiвий брижовий синус
?
Розрив селезiнки. В якому утвореннi очеревини вона розташована?
+Bursa pregastrica
-Bursa hepаtica
-Bursa omentalis
-Sinus mesentericus sinister
-Sulcus paracolicus sinister
?
Рана передньої стiнки шлунка. В яке утворення порожнини очеревини потрапив вмiст шлунка?
+Передшлункову сумку
-Лiвий мезентерiальний синус
-Чепцеву сумку
-Печiнкову сумку
-Правий брижовий синус
?
Прорив виразки горизонтальної частини 12-палої кишки. У межах якої дiлянки локалiзуватиметься 
запальний процес?
+Правого брижового синусу
-Чепцевої сумки
-Лiвого брижового синусу
-Правого бiчного каналу
-Лiвого бiчного каналу
?
Абсцес лiвої частки печiнки. Запалення якого вiддiлу очеревини спостерiгатиметься?
+Передшлункової сумки
-Правого брижового синуса
-Лiвого брижового синуса
-Чепцевої сумки
-Печiнкової сумки
?
Пухлина низхiдної ободової кишки. Перитонiт якої дiлянки очеревини спостерiгатиметься в разi 
розпаду пухлини?
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+Лiвого брижового синуса
-Чепцевої сумки
-Правого брижового синуса
-Передшлункової сумки
-Печiнкової сумки
?
Пухлина висхiдної частини ободової кишки. Перитонiт якої дiлянки очеревини спостерiгатиметься в 
разi розпаду пухлини?
+Правого брижового синуса
-Лiвого брижового синуса
-Печiнкової сумки
-Передшлункової сумки
-Чепцевої сумки
?
Запалення носо-сльозового каналу. В яку частину носової порожнини може потрапити iнфекцiя?
+Нижнiй носовий хiд
-Верхнiй носовий хiд
-Середнiй носовий хiд
-Присiнок носової порожнини
-Решiтчасто-клиноподiбний кут
?
Лiвостороннiй гайморит. З якого анатомiчного утворення поширилася iнфекцiя?
+Лiвого середнього носового ходу
-Загального носового ходу
-Лiвого верхнього носового ходу
-Лiвого нижнього носового ходу
-Дiрчастої пластинки решiтчастої кiстки
?
Мiж якими утвореннями розташовуються голосовi зв'язки?
+Мiж черпакуватими i щитоподiбним хрящами
-Мiж черпакуватими хрящами
-Мiж щитоподiбним хрящем i надгортанником
-Мiж черпакуватим хрящами i надгортанником
-Мiж голосовим i м'язовим вiдростками черпакуватих хрящiв
?
Мiж якими з хрящiв гортанi розташований заднiй вiддiл rima vocalis?
+Cartilago arytenoidea
-Cartilago thyroidea
-Cartilago cricoidea
-Cartilago corniculata
-Cartilago cuneiformis
?
Стороннє тiло в дiлянцi bifurcatio tracheae. На якому рiвнi воно розташоване?
+Th4-Th5
-C7-Thl
-Thl-Th2
-C6-C7
-Th6-Th8
?
Стороннє тiло виявлене на рiвнi 6-го грудного хребця по серединнiй лiнiї. Де найiмовiрнiше воно 
знаходиться?
+У стравоходi
-У глотцi
-У трахеї
-У лiвому головному бронху
-У правому головному бронху
?
В якому порядку зверху вниз розташовуються структури в коренi лiвої легенi?
+Легенева артерiя, головний бронх, легеневi вени
-Легенева артерiя, легеневi вени, головний бронх
-Головний бронх, легенева артерiя, легеневi вени
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-Головний бронх, легеневi вени, легенева артерiя
-Легеневi вени, головний бронх, легенева артерiя
?
Проведено правосторонню лобектомiю верхньої частки легенi. Яку кiлькiсть сегментiв вилучено?
+Три сегменти
-Чотири сегменти
-П'ять сегментiв
-Два сегменти
-Жодного сегменту
?
Якi частки легенi вiдокремлює горизонтальна щiлина?
+Верхню i середню частки правої легенi
-Нижню i середню частки правої легенi
-Верхню i нижню частки правої легенi
-Верхню i нижню частки лiвої легенi
-Нижнi частки правої i лiвої легенi
?
Видалена частина легенi, яка вентилюється бронхом третього порядку. Яка частина легенi була 
видалена?
+Сегмент легенi
-Верхня частка
-Легенева часточка
-Середня частка
-Нижня частка
?
Якi анатомiчнi структури не належать до елементiв альвеолярного дерева?
+Внутрiшньосегментарнi бронхи
-Альвеолярнi ходи
-Альвеолярнi мiшечки
-Альвеоли
-Дихальнi бронхiоли
?
Якi анатомiчнi структури не належать до елементiв бронхiального дерева?
+Дихальнi бронхiоли
-Кiнцевi бронхiоли
-Часточковi бронхи
-Частковi бронхи
-Сегментарні бронхи
?
Сурфактант вистилає:
+Альвеолярну стiнку
-Стiнку гортанi
-Стiнку трахеї
-Бронхи
-Бронхiоли
?
Пункцiю плевральної порожнини виконують:
+По верхньому краю ребра, що лежить нижче
-У мiсцi переходу кiсткової частини ребра в хрящову
-По нижньому краю вищерозмiщеного ребра
-Посерединi мiж ребрами
-Бiля головки ребра
?
Клубова нирка вiдрiзняється вiд нефроптозу:
+Вiдходженням ниркової артерiї вiд аорти каудальнiше, нiж у нормi
-Вiдсутнiстю волокнистої капсули
-Зменшенням приниркового жирового тiла
-Формою нирки
-Аномально низьким положенням нирки
?
Яка оболонка нирки важко вiддiляєтьться вiд ниркової речовини?
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+Волокниста капсула
-Ниркова фасцiя
-Жирова капсула
-Заочеревинна фасцiя
-Передочеревинна фасцiя
?
Ослаблення якого з фiксуючих факторiв нирок призвело до нефроптозу?
+Capsula adiposa
-Arteriae et venae renalis
-Capsula fibrosa
-Periтоneum
-Fascia endoabdominalis
?
Виявлено вроджену вiдсутнiсть однiєї нирки. Який дiагноз поставив лiкар?
+Agenesia renis
-Ren duplex
-Distopia renis
-Ren arcuata
-Ren anularis
?
В якому положеннi щодо 12 ребра знаходиться в нормi лiва нирка?
+12 ребро перетинає нирку посерединi
-12 ребро проекується на верхнiй полюс
-12 ребро перетинає нирку у верхнiй третинi
-12 ребро перетинає нирку в нижнiй третинi
-12 ребро проекується на нижнiй полюс
?
З ниркової миски видалено камiнь, що має три вирости у виглядi рогiв. Яким анатомiчним 
утворенням вiдповiдають цi вирости?
+Великим чашечкам
-Малим чашечкам
-Нефронам
-Миски нирки
-Часточкам нирки
?
Миска, в яку безпосередньо впадають малi чашечки, великi вiдсутнi. Вкажiть форму екскреторних 
шляхiв нирки:
+Ембрiональна
-Фiлогенетична
-Фетальна
-Зрiла
-Онтогенетична
?
Пухлина сечоводу проросла в брижу тонкої кишки. Який вiддiл сечоводу уражений?
+Черевний
-Внутрiшньоорганний
-Тазовий
-Внутрiшньонирковий
?
Позаду якої структури знаходиться початковий вiддiл лiвого сечоводу?
+Пiдшлункової залози
-Сигмоподiбної кишки
-Шлунка
-Порожньої кишки
-Селезiнки
?
На якому рiвнi сечоводу, найiмовiрнiше, може зупинитися камiнь?
+На межi черевної i тазової частин
-На 2 см вище за впадiння в сечовий мiхур
-У мисцi
-У середнiй черевнiй частинi
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-На 5 см вище від тазової частнини
?
Скiльки сегментарних артерiй мiстить права нирка в нормi?
+5
-4
-3
-7
-6
?
Якi артерiї проходять через нирковi стовпи?
+Мiжчастковi
-Сегментарнi
-Мiжчасточковi
-Дуговi
-Нирковi
?
Пухлина простати "проросла" в сечовий мiхур. Який вiддiл сечового мiхура постраждав?
+Шийка
-Верхiвка
-Дно
-Тiло
-Трикутник
?
Який орган охоплює чоловiчий сечiвник?
+Передмiхурова залоза
-Сiм'яний канатик
-Яєчко
-Сiм'янi мiхурцi
-Надяєчко
?
Пухлина простати "проросла" до середнього вiддiлу сечiвника. Який це вiддiл?
+Перетинчастий
-Лакунарний
-Простатичний
-Губчастий
-Печеристий
?
Лiкар бере слиз з човноподiбної ямки. В якiй частинi сечiвника розташована ця ямка?
+Губчастій
-Печеристій
-Передмiхуровій
-Перетинчастій
-Цибулині
?
Недолiк розвитку якої з оболонок яєчка є причиною розвитку калиткової грижi?
+Tunica vaginalis testis
-Tunica dartos
-Fascia cremasterica
-Fascia spermatica externa
-Fascia spermatica interna
?
Пошкоджений сперматогенний епiтелiй яєчка. Який вiддiл сiм'явивiдних шляхiв постраждав?
+Звивистi сiм'янi трубочки
-Прямi сiм'янi трубочки
-Сiтка яєчка
-Протоки над'яєчка
-Сiм'явиносна протока
?
Яку з оболонок яєчка останньою розкриває хiрург пiд час операцiї?
+Пристiнкова пластинка пiхвової оболонки яєчка
-Внутрiшню сiм'яну фасцiю
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-М'ясисту оболонку
-М'яз, що пiднiмає яєчко
-Зовнiшню сiм'яну фасцiю
?
В якому вiцi в нормi яєчко повинне знаходитися в калитцi?
+На момент народження
-До одного року
-До трьох рокiв
-До п'яти рокiв
-До семи рокiв
?
Порушено довiльне сечовидiлення. Який з м'язiв промежини пошкоджений?
+М. sphincter urethrae
-М. ischiocavernosus
-М. bulbospongiosus
-М. transversus perinei superficialis
-М. transversus perinei profundus
?
Пiсля ураження промежини спостерiгаються явища iмпотенцiї. Який м'яз було травмовано?
+Сiдничо-печеристий
-М`яз-пiдiймач вiдхiдника
-Внутрiшнiй стискач сечiвника
-Зовнiшнiй стискач сечiвника
-Цибулинно-губчастий
?
Який м'яз промежини утримує сечу?
+Сфiнктер сечiвника
-Цибулинно-губчастий
-Сiдничо-печеристий
-Поверхневий поперечний
-Глибокий поперечний
?
Розтин отвору пiхви в основi великої статевої губи. Який м'яз промежини при цьому розтинають?
+Цибулинно-губчастий
-Поверхневий поперечний
-Сiдничо-печеристий
-Зовнiшнiй сфiнктер прямої кишки
-Глибокий поперечний
?
Мiж якими фасцiями промежини знаходяться бульбоуретральнi залози?
+Fasciae diaphragmatis urogenitalis superior et inferior
-Fasciae diaphragmatis pelvis inferior et superior
-Fasciae perinei superficialis et diaphragmatis urogenitalis inferior
-Fasciae diaphragmatis urogenitalis superior et diaphragmatis pelvis inferior
-Fasciae perinei superficialis et diaphragmatis pelvis inferior
?
Де накопичуватиметься кров при розривi маткової труби?
+У прямокишково-матковiй западинi
-У мiхурно-матковiй западинi
-У ректально-мiхурнiй западинi
-У правому бiчному каналi
-У лiвому бiчному каналi
?
Бiля маткової артерiї проходить сечовiд, де саме?
+Ззаду
-Зверху
-Попереду
-Знизу
-Латеральнiше
?
Якi анатомiчнi структури утворюють зiв матки?
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+Передня i задня губи шийки матки
-Тiло матки i передня стiнка пiхви
-Шийка матки i передня стiнка пiхви
-Передня i задня стiнки пiхви
-Шийка матки i задня стiнка пiхви
?
Фiбромiома матки. В якому шарi матки розташована ця пухлина?
+Miometrium
-Endometrium
-Perimetrium
-Parametrium
-Peritoneum
?
Запальний процес пiдсерозної основи навколо шийки матки. Патологiчний процес якої дiлянки 
встановив лiкар?
+Parametrium
-Mesometrium
-Miometrium
-Endometrium
-Perimetrium
?
Видалення матки з придатками, пiсля чого видiлення сечi припинилося. Який вiддiл сечовидiльної 
системи було пошкоджено?
+Ureter
-Ren
-Pelvis renalis
-Uretra
-Vesica urinaria
?
Дiагноз: бартолiнiт. Про патологiю якого анатомiчного утворення йдеться?
+Великої залози присiнка
-Малих присiнкових залоз
-Цибулини присiнка
-Залози сечiвника
-Лакуни сечiвника
?
Дiагностовано пельвiоперитонiт. Через яке анатомiчне утворення iнфекцiя потрапила iз зовнiшнього 
середовища до мiсця запалення?
+Ostium vaginae
-Ostium urethrae externum
-Ostium urethrae internum
-Ductuli glandulae vestibularis major
-Canalis analis
?
Пiдозра на позаматкову вагiтнiсть. Через яке утворення проводять пункцiю для дiагностування 
кровотечi?
+Заднє склепiння пiхви
-Матковий зiв
-Переднє склепiння пiхви
-Шийку матки
-Передню стiнку пiхви
?
Проведено пункцiю заднього склепiння пiхви. В яке анатомiчне утворення очеревини повинна 
проникнути голка?
+Прямокишково-маткове заглиблення
-Лiвий брижовий синус
-Правий брижовий синус
-Правий бiчний канал
-Мiхурно-маткове заглиблення
?
Набряк малих статевих губ i видiлення бiля їх основи у присiнку пiхви. Про запалення яких залоз 
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статевих органiв слiд думати?
+Великих присiнкових (Бартолiнових)
-Бульбоуретральних (Купера)
-Передмiхурових
-Малих присiнкових
-Цервiкальних
?
Шум систоли серця у п'ятому мiжреберному промiжку на 1см медiальнiше вiд лiвої 
середньоключичної лiнiї. Патологiя з боку якого клапана присутня?
+Мiтрального
-Клапана легеневого стовбура
-Аортального
-Тристулкового
-Пiвмiсяцевого аортального
?
Пазухо-предсердний вузол розмiщується:
+У стiнцi правого передсердя
-У мiжшлуночковiй перегородцi
-У лiвому передсердi
-У лiвому шлуночку
-У правому шлуночку
?
Дефект перетинчастої частини мiжшлуночкової перегородки серця. В якiй дiлянцi мiжшлуночкової 
перегородки вiн розташований?
+Верхнiй
-Переднiй
-Нижнiй
-Середнiй
-Заднiй
?
Частота серцевих скорочень 55. Порушення функцiонування якої частини провiдної системи серця 
спостерiгається?
+Синоатрiального вузла
-Правої нiжки Гiса
-Лiвої нiжки Гiса
-Синоатрiального пучка
-Атрiо-вентрикулярного вузла
?
Недостатнiсть мiтрального клапана. В якому вiддiлi серця цей клапан розмiщується?
+Мiж лiвим передсердям i лiвим шлуночком
-Мiж правим передсердям i правим шлуночком
-Мiж лiвим i правим передсердям
-Мiж лiвим i правим шлуночком
-У мiсцi виходу аорти
?
Патологiчнi змiни в заднiй мiжшлуночковiї гiлцi правої вiнцевої артерiї. Якi дiлянки серця ураженi?
+Задня стiнка правого i лiвого шлуночкiв
-Лiве передсердя
-Праве передсердя
-Передня стiнка правого i лiвого шлуночкiв
-Правий передсердно-шлуночковий клапан
?
Пошкоджено вiнцевий синус серця. Визначте мiсце його впадіння:
+Праве передсердя
-Верхня порожниста вена
-Нижня порожниста вена
-Правий шлуночок
-Лiве передсердя
?
Лiва вiнцева артерiя розпадається на :
+R. interventricularis anterior et r. circumflexus
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-R. interventriculars anterior et posterior
-R. interventricularis anterior et r. ascendens
-R. interventricularis posterior et r. descendens
-R. ventriculi dexter et sinister
?
Якi видiляють в нормi синуси перикардiального простору?
+Sinus transversus pericardii et sinus obliquus pericardii
-Sinus transversus et sinus verticalis
-Sinus dexter et sinus sinister pericardii
-Sinus transversus pericardii et sinus rectus
-Sinus obliquus pericardii et sinus superior
?
Яку судину перев'язує лiкар для зупинки кровотечi з язика?
+Язикову артерiю
-Глибоку артерiю язика
-Дорсальну артерiю язика
-Лицевi артерiї
-Висхiднi артерiї глотки
?
Яка артерiя лежить у печеристiй пазусi?
+A. carotis interna
-A. carotis externa
-A. ophthalmica
-A. supraorbitalis
-A. infraraorbitalis
?
Виявлено пiдшкiрну гематому скроневої дiлянки. Пошкодження якої судини призвело до появи 
гематоми?
+A. temporalis superficialis
-A. maxillaris
-A. auricularis posterior
-A. buccalis
-A. occipitalis
?
Пiд оком пiдшкiрна гематома. Гiлка якої артерiї була травмована?
+Верхньощелепної
-Язикової
-Лицевої
-Поверхневої скроневої
-Висхiдної глоткової
?
Яка з перерахованих артерiй є головним джерелом кровопостачання сiткiвки?
+A. centralis retinae
-Aа. ciliares posteriores longi
-Aа. conjunctivales
-Aа. ciliares posteriores breves
-Aа. episclerals
?
Гiлками якої артерiї кровопостачається привушна слинна залоза?
+A. temporalis superficialis
-A. facialis
-A. auricularis posterior
-A. pharyngea ascendens
-A. meningea media
?
Гiлками якої артерiї кровопостачається решiтчастий лабiринт?
+A. ophthalmica
-A. cerebri anterior
-A. infraorbitalis
-A. facialis
-A. transversa facіei
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?
Камiнь у пiднижньощелепнiй залозi. Видаляючи його, хiрург запобiгав кровотечi з артерiї:
+a. facialis
-a. submentalis
-a. alveolaris inferior
-a. labialis inferior
-a. lingualis
?
Яка артерiя проходить у трикутнику Пирогова?
+a. lingualis
-a. sublingualis
-a. profunda linguae
-a. suprahyoideus
-a. palatina ascendens
?
Iнсульт у дiлянцi лобової частки головного мозку. Пошкодження якої артерiї найiмовiрнiше призвело 
до такого стану?
+A. cerebri anterior
-A. cerebri posterior
-A. communicans anterior
-A. cerebri media
-A. communicans posterior
?
Вiд якої артерiї вiдходить нижня луночкова артерiя?
+Вiд нижньощелепного вiддiлу верхньощелепної артерiї
-Вiд крилопiднебiнного вiддiлу верхньощелепної артерiї
-Вiд пiдскроневого вiддiлу верньощелепної артерiї
-Вiд лицевої артерiї
-Вiд язикової артерiї
?
Порушення кровопостачання медiальної поверхнi пiвкулi головного мозку. Яка артерiя пошкоджена?
+A. cerebri anterior
-A. choroidea
-A. communicans posterior
-A. cerebri posterior
-A. cerebri media
?
Кровотеча з лицевої артерiї. В якому мiсцi можливе пальцеве притискання цiєї артерiї?
+На нижнiй щелепi попереду вiд m. masseter
-На гiлцi нижньої щелепи
-На виступi пiдборiддя
-На спинцi носа
-На виличнiй кiстцi
?
Пошкодження якої артерiї, топографiчно пов'язане з пiднебiнними мигдаликами, може викликати 
артерiальну кровотечу?
+A. facialis
-A. lingualis
-A. sphenopalatina
-A. buccalis
-A. alveolaris inferior
?
Що є анатомiчним орiєнтиром для встановлення мiсця початку зовнiшньої сонної артерiї?
+Верхнiй край щитоподiбного хряща
-Яремна вирiзка
-Кут нижньої щелепи
-Нижнiй край щитоподiбного хряща
-Мiсце початку груднинно-ключично-соскоподiбного м'яза
?
Гiлкою якої судини є a. pericardiacophrenica?
+A. thoracica interna
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-Truncus thyrocervicalis
-A. vertebralis
-A. transversa colli
-Truncus costocervicalis
?
Вкажiть джерело кровопостачання низхiдного вiддiлу ободової кишки?
+Нижня брижова артерiя
-Верхня брижова артерiя
-Черевний стовбур
-Середня ободовокишкова артерiя
-Селезiнкова артерiя
?
Що здiйснює кровопостачання селезiнки?
+Черевний стовбур
-Верхня брижова артерiя
-Безпосередньо аорта
-Печiнкова артерiя
-Нижня брижова артерiя
?
Вкажiть артерiї, якi кровопостачають шлунок по малiй кривинi:
+Лiва i права шлунковi артерiї
-Короткi шлунковi артерiї
-Лiва шлунково-чепцева артерiя
-Права шлунково-чепцева артерiя
-Шлунково-дванадцятипалокишкова артерiя
?
Вiд якої артерiальної судини вiдходить a.cystica?
+A. hepаtica propria (r. dexter)
-A. gastrica sinistra
-A. hepаtica propria (r. sinister)
-A. lienalis
-A. gastroduodenalis
?
Пошкоджено латеральну пупкову складку. Визначить її вмiст:
+A. et v. epigastrica inferior
-A. umbilicalis
-A. et v. epigastrica superior
-Urachus
-A. et v. epigastrica superficialis
?
Гiлки якої артерiї кровопостачають тіло підшлункової залози?
+A. lienalis
-A. pancreaticoduodenalis superior
-A. pancreaticoduodenalis inferior
-A. hepаtica propria
-A. gastroepiploica dextra
?
Яка артерiя не бере участi в кровопостачаннi шлунка?
+A. mesenterica superior
-A. lienalis
-A. gastrica dextra
-A. gastrica sinistra
-A. gastroepiploica dextra
?
Яка артерiя анастомозує з лiвою шлунковою артерiєю?
+Права шлункова артерiя
-Верхня пiдшлунково-дванадцятипалокишкова артерiя
-Селезiнкова артерiя
-Права шлунково-чепцева артерiя
-Лiва шлунково-чепцева артерiя
?
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Чим кровопостачається поперечноободова кишка?
+A. cоlica media
-A. mesenterica inferior
-A. sigmoidea
-A. ilеосоliса
-A. lienalis
?
Вiд якої артерiї вiдходить a. appendicularis?
+A. ileocolica
-A. cоlica dextra
-A. cоlica media
-A. mesenterica inferior
-A. sigmoidea
?
Якi органи необхiдно обстежувати при тромбозi нижньої брижової артерiї?
+Лiву половину поперечної ободової кишки, низхiдну, сигмоподiбну ободову i пряму кишки
-Порожню i клубову кишки
-Слiпу, висхiдну ободову кишки
-Висхiдну i поперечну ободові кишки
-Дванадцятипалу кишку
?
Яка артерiя кровопостачає черевний вiддiл стравоходу?
+A. gastrica sinistra
-A. gastroepiploica sinistra
-A. gastrica dextra
-A. lienalis
-A. gastroduodenalis
?
Кровопостачання яєчника здiйснюється гiлками великих артерiальних судин. Яких?
+Pars abdominalis aortae et a. iliaca interna
-Pars abdominalis aortae et a. iliaca externa
-A. iliaca interna et a. iliaca externa
-A. mesenterica inferior et a. iliaca interna
-A. mesenterica inferior et a. iliaca externa
?
Остеохондропатiя головки стегна. Яка артерiя пошкоджена?
+Ramus acetabularis a.obturatoriae
-A. femoralis
-A. iliaca externa
-A. profunda femoris
-A. umbilicalis
?
Гiлками яких артерiальних судин кровопостачається пряма кишка в нормi?
+A. mesenterica inferior et a. iliaca interna
-A. mesenterica superior et а. mesenterica inferior
-A. mesenterica inferior et a. iliaca externa
-A. iliaca externa et a. iliaca interna
-Pars abdominalis aortae et a. iliaca interna
?
Яка артерiальна судина оточена пучками плечового сплетення?
+A. axillaris
-A. profunda brachii
-A. vertebralis
-A. transversa colli
-A. subscapularis
?
Анастомозом мiж гiлками яких великих артерiй формується в нормi rete arteriosum acromiale?
+A. subclavia et a. axillaris
-A. axillaris et a. brachialis
-A. subclavia et a. thoracica interna
-A. axillaris et a. brachialis
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-A. subclavia et a. brachialis
?
Перелом ключицi i порушення кровообiгу в кiнцiвцi. Яка причина порушення кровообiгу?
+Здавлювання пiдключичної артерiї
-Здавлювання пiдключичної вени
-Здавлювання пахвової артерiї
-Здавлювання хребтової артерiї
-Здавлювання пахвової вени
?
Назвіть судину, що проходить разом з n. axillaris в foramen quadrilaterum:
+A. circumflexa humeri posterior
-A. profunda brachii
-A. brachialis
-A. circumflexa humeri anterior
-A. circumflexa scapulae
?
Тромб стегнової артерiї. Назвiть артерiю, яка має основне значення у вiдновленнi кровотоку 
нижньої кiнцiвки:
+Глибока стегнова артерiя
-Зовнiшня соромiтна артерiя
-Поверхнева огинаюча артерiя клубової кiстки
-Низхiдна колiнна артерiя
-Поверхнева надчеревна артерiя
?
Кровопостачання кульшового суглобу здiйснюється гiлками великих артерiй. Яких саме?
+A. iliaca interna et а. femoralis
-A. iliaca interna et а. iliaca externa
-A. iliaca externa et a. femoralis
-A. femoralis et a. poplitea
-A. iliaca interna et pars abdominalis aortae
?
Гiлками яких артерiй утворюється анастомоз в дiлянцi anulus femoralis?
+A. iliaca externa et a. iliaca interna
-A. pudenda interna et a. femoralis
-A. iliaca externa et a. femoralis
-A. iliaca interna eta. femoralis
-A. iliaca externa et a. profunda femoris
?
Де визначається пульсацiя задньої великогомiлкової артерiї?
+За медiальною кiсточкою
-У пiдколiннiй ямцi
-Попереду медiальної кiсточки
-За латеральною кiсточкою
-Попереду латеральної кiсточки
?
Гнiйничок у медiальному кутку ока викликав тромбоз печеристої пазухи. Яким чином iнфекцiя 
потрапила в цю пазуху?
+Через v. angularis
-Через v. maxillaris
-Через v. profunda faciei
-Через v. transversa faciei
-Через v. diploicae frontalis
?
В яке з утворень черепа поширюватиметься кровотеча при пошкодженнi внутрiшньої яремної вени?
+Задню черепну ямку
-Передню черепну ямку
-Субарахноїдальний простiр
-Середню черепну ямку
-Субдуральний простiр
?
У хворого мастоїдит. Загроза тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої?
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+Сигмоподiбної
-Верхньої сагiтальної
-Поперечної
-Прямої
-Нижньої кам'янистої
?
По яких венах може поширитися гнiйний процес зi шкiри волосистої частини голови на мозковi 
оболони?
+Випускним i диплоетичним
-Поверхневим мозковим
-Випускним
-Диплоетiчним
-Поверхневим скроневим
?
Розширення пiдшкiрної венозної сiтки i набряк м'яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини 
тулуба i верхнiх кiнцiвок. Яка вена стиснута?
+Верхня порожниста
-Пiдключична
-Зовнiшня яремна
-Внутрiшня яремна
-Нижня порожниста
?
Травма тiм'яних кiсток в дiлянцi стрiлоподiбного шва. Яке з утворень iмовiрно пошкоджене?
+Sinus sagittalis superior
-Sinus transverses
-Sinus petrosus superior
-Sinus rectus
-Sinus sagittalis inferior
?
Через який отвiр черепа v.v. ophthalmicae потрапляють у печеристу пазуху?
+Fissura orbitalis superior
-Fissura orbitalis inferior
-Canalis opticus
-Foramen ovale
-Foramen rotundum
?
В якiй топографоанатомiчнiй зонi проводиться пункцiя пiдключичної вени?
+Переддрабинчастому промiжку
-Мiждрабинчастому промiжку
-Сонному трикутнику
-Яремнiй вирiзцi
-Лопатково-трахейному трикутнику
?
Яка вена проходить попереду вiд козелка вушної раковини?
+v. retromandibularis
-v. facialis
-v. jugularis interna
-v. jugularis externa
-v. auricularis posterior
?
Гнiйник у дiлянцi соскоподiбного вiдростка. Яким чином iнфекцiя може проникнути в порожнину 
черепа? Через:
+Vv. emissaria mastoideae
-Vv. labyrinthi
-Vv. tympanici
-Vv. stylomastoideae
-Vv. auriculares
?
Вiдкритий перелом потиличної кiстки. Що може бути причиною кровотечi в цьому випадку?
+Пошкодження поперечної венозної пазухи
-Пошкодження печеристої пазухи
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-Пошкодження верхньої кам'янистої пазухи
-Пошкодження нижньої кам'янистої пазухи
-Пошкодження клиноподiбно-тiм'яної пазухи
?
При видаленнi вилочкової залози виникла венозна кровотеча. Яка кровоносна судина при цьому 
була пошкоджена?
+Плече-головна вена
-Передня яремна вена
-Яремна венозна дуга
-Внутрiшня грудна вена
-Пiдключична вена
?
Поранення лiктьового боку передплiччя. Яка вена постраждала?
+V. basilica
-Vv. ulnares
-V. cephalica
-V. intermedia cubitі
-Vv. brachiales
?
Рана на внутрiшнiй поверхнi гомiлки. Яка судина при цьому пошкоджена?
+Велика пiдшкiрна вена ноги
-Мала пiдшкiрна вена ноги
-Стегнова вена
-Передня великогомiлкова артерiя
-Задня великогомiлкова артерiя
?
Варикозне розширення вен лівого яєчка. Порушення вiдтоку кровi сталося через:
+Vena testicularis sinistra
-Vena iliaca interna
-Vena testicularis dextra
-Vena iliaca externa
-Vena femoralis
?
Якi поверхневi вени здiйснюють вiдтiк вiд нижньої кiнцiвки?
+Велика i мала пiдшкiрнi вени
-Мала пiдшкiрна вена, глибока вена стегна
-Пiдколiнна, поверхнева пiдшкiрна вени
-Стегнова вена, велика i мала пiдшкiрнi вени
-Задня великогомiлкова вена, велика пiдшкiрна вена
?
Введено лiки в стегнову вену. Якою кровоносною судиною препарат потрапить до серця?
+Нижньою порожнистою веною
-Легеневою веною
-Загальною сонною артерiєю
-Аортою
-Легеневою артерiєю
?
Хворий з кров'яною блювотою. В анамнезi цироз печiнки. Пошкодження яких вен найбiльш iмовiрне 
в цьому випадку?
+Стравохiдних
-Верхньої брижової
-Верхньої порожнистої
-Ворiтної печiнкової
-Нижньої брижової
?
Хворий з цирозом печiнки i з сильною кровотечею з вен стравоходу. Порушення вiдтоку кровi по 
якiй венi призводить до такого ускладнання?
+По ворiтнiй печiнковiй венi
-По нижнiй порожнистiй венi
-По верхнiй порожнистiй венi
-По непарнiй венi
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-По легеневих венах
?
Назвіть мiсце формування ворiтної печiнкової вени:
+За головкою пiдшлункової залози
-На заднiй стiнцi чепцевої сумки
-У печiнкою-дванадцятипалiй зв'язцi
-За тiлом пiдшлункової залози
-За дванадцятипалою кишкою
?
Кишкова кровотеча, розширена венозна сiтка на животi. Пiдвищення тиску в якiй з судин викликало 
таку клiнiчну картину?
+У ворiтнiй печiнковiй венi
-У нижнiй порожнистiй венi
-У верхнiй порожнистiй венi
-У печiнковiй венi
-У верхнiй надчеревнiй венi
?
Разом з симптомами цирозу у хворого спленомегалiя. Яка причина цього явища?
+Ускладнення вiдтоку кровi вiд селезiнки через ворiтну печiнкову вену
-Механiчне здавлювання селезiнки печiнкою
-Здавлювання селезiнкової артерiї
-Здавлювання черевного стовбура
-Ускладнення вiдтоку жовчi
?
Завдяки яким венам здiйснюється вiдтiк з системи ворiтної вени в припупкове венозне сплетення?
+Vv. paraumbilicales
-V. lienalis
-V. epigastrica superior
-V. gastrica dextra
-V. gastrica sinistra
?
Якими венами йде вiдтiк кровi вiд висхiдної ободової кишки в систему нижньої порожнистої вени?
+Vv. lumbales
-Vv. gastricae
-V. renalis dextra
-V. colica sinistra
-V. colica media
?
Lig. teres hepatis є зарослою судиною. Яка це судина?
+V. umbilicalis
-A. umbilicalis
-Ductus venosus
-Ductus arteriosus
-V. hepatica
?
Боталова протока сполучає:
+Аорту i легеневий стовбур
-Аорту i нижню порожнисту вену
-Аорту i верхню порожнисту вену
-Легеневу артерiю i верхню порожнисту вену
-Легеневу артерiю i нижню порожнисту вену
?
Lig. venosum виконувала роль судини. Що вона зв'язувала?
+V. umbilicalis i v. cava inferior
-V. umbilicalis i v. cava superior
-A. umbilicalis i v. umbilicalis
-V. porta i v. umbilicalis
-V. porta i vv. hepaticae
?
Якi лiмфатичнi вузли є регiонарними для лiвого яєчка?
+Поперековi лiмфатичнi вузли
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-Правi внутрiшнi клубовi лiмфатичнi вузли
-Загальнi клубовi лiмфатичнi вузли
-Лiвi внутрiшнi клубовi лiмфатичнi вузли
-Внутрiшнi клубовi лiмфатичнi вузли
?
Назвіть орган, з лiмфатичних судин якого лiмфа безпосередньо переходить у грудну протоку:
+Стравохiд
-Трахея
-Лiвий головний бронх
-Серце
-Перикард
?
Яка група лiмфатичних вузлiв є регiонарною для черевного вiддiлу стравоходу?
+Anulus lymphaticus cardiae
-Nodi lymphatici paratracheale
-Nodi lymphatici prevertebrale
-Nodi lymphatici pericardiales laterales
-Nodi lymphatici mediastinales posteriores
?
У пораненого в дiлянку лiвої надключичної ямки витiкає жовтувата рiдина. Яку судину пошкоджено?
+Грудну протоку
-Плевральну порожнину
-Венозний кут
-Праву лiмфатичну протоку
-Лiву лiмфатичну протока
?
Фурункул у зовнiшньому слуховому проходi. Якi лiмфатичнi вузли насамперед можуть вiдреагувати 
на запальний процес?
+Nodi lymphatici parotidei
-Nodi lymphatici retropharingealеs
-Nodi lymphatici cervicales superficiales
-Nodi lymphatici mandibulares
-Nodi lymphatici cervicales profundi
?
Утруднення носового дихання. Розростанням якої структури це зумовлено?
+Глоткового мигдалика
-Заглоткового лiмфатичного вузла
-Лiмфатичного вузла пiдборiддя
-Язичного мигдалика
-Нижньощелепного лiмфатичного вузла
?
В якi вузли вiдтiкає лiмфа вiд правої нирки?
+Правi поперековi та черевнi лiмфатичнi вузли
-Поперековi та черевнi лiмфатичнi вузли
-Правi поперековi та правi черевнi вузли
-Правi поперековi, сигмоподiбнi та черевнi лiмфатичнi вузли
-Правi поперековi, селезiнковi та черевнi лiмфатичнi вузли
?
Рак шийки матки. В якi регiонарнi лiмфатичнi вузли можливе поширення метастазiв?
+Пахвиннi i клубовi
-Верхнi та нижнi брижовi
-Поперековi
-Примiхуровi i поперековi
-Грудну лiмфатичну протоку
?
Якi особливостi лiмфовузлiв характернi для людей лiтнього вiку?
+Зменшена кiлькiсть i збiльшенi розмiри
-З вiком лiмфовузли не змiнюються
-Збiльшена кiлькiсть i зменшенi розмiри
-Збiльшена кiлькiсть i збiльшенi розмiри
-Зменшена кiлькiсть i зменшенi розмiри
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?
Дiагноз: тонзилiт. При цьому було виявлено збiльшення розмiрiв лiмфатичних вузлiв. Якi це вузли?
+Латеральнi глибокi шийнi
-Пiдпiдборiднi
-Пiдключичнi
-Потиличнi
-Поверхневi шийнi
?
В якi лiмфовузли вiдбувається вiдтiк лiмфи вiд нижнiх рiзцiв та iкол?
+Пiдпiдборiднi
-Лицевi
-Пiднижньощелепнi
-Поверхневi шийнi
-Глибокi шийнi
?
В якi лiмфатичнi вузли йдуть вiдвiднi лiмфатичнi судини вiд малих i великих нижнiх кутнiх зубiв?
+Пiднижньощелепнi
-Пiдпiдборiдні
-Надключичнi
-Лицевi
-Заглотковi
?
Пошкодження якої структури лiмфатичної системи призвело до постiйного витiкання лiмфи в 
плевральну порожнину?
+Грудної лiмфатичної протоки
-Поперекового стовбура
-Правої лiмфатичної протоки
-Бронхосередостiнного стовбура
-Пiдключичного стовбура
?
Пухлина верхiвки язика. В якi регiонарнi лiмфатичнi вузли можливе метастазування?
+Пiдпiдборiднi
-Соскоподiбнi
-Потиличнi
-Привушнi
-Заглотковi
?
Планується взяти лiмфу з грудної протоки в мiсцi впадання її у венозне русло. Це в:
+Лiвому венозному кутi
-Правому венозному кутi
-Мiсцi утворення нижньої порожнистої вени
-Мiсцi утворення верхньої порожнистої вени
-Мiсцi утворення ворiтної вени
?
В якi лiмфовузли вiдбувається вiдтiк лімфи вiд крила носа?
+Nodi lymphatici submandibulares
-Nodi lymphatici occipitales
-Nodi lymphatici mastoidei
-Nodi lymphatici parotidei
-Nodi lymphatici submentales
?
На медiальнiй стiнцi пахвової западини виявлено метастатичний лiмфовузол. Укажiть найбiльш 
вирогiдну локалiзацiю первинної пухлини:
+Молочна залоза
-Щитоподiбна залоза
-Пiднижньощелепна слинна залоза
-Легеня
-Шлунок
?
Набряк в передньоверхнiй частинi стегна i великого пальця стопи. Якi лiмфовузли нижньої кiнцiвки 
вiдреагували на запальний процес?
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+Поверхневi пахвинні
-Глибокi пахвинні
-Заднi великогомiлковi
-Пiдколiннi
-Переднi великогомiлковi
?
Рана латерального краю стопи. Якi лiмфатичнi вузли потрiбно обстежувати насамперед? 
+Пiдколiннi
-Литковi
-Заднi великогомiлковi
-Переднi великогомiлковi
-Пахвиннi
?
Ущiльнення у верхньо-бiчнiй дiлянцi молочної залози. Якi лiмфатичнi вузли насамперед повинен 
перевiрити лiкар?
+Пахвовi
-Окологрудниннi
-Мiжребернi
-Верхнi дiафрагмальнi
-Переднi середостiннi
?
Хiрург видалив лiмфатичнi вузли пахвової ямки. При цьому виник набряк верхньої кiнцiвки. По 
якому лiмфатичному стовбуру порушився вiдтiк лiмфи?
+Пiдключичному
-Яремному
-Поперековому
-Бронхосередостiнному
-Кишковому
?
Пухлина верхньої частки правої легенi. В якi лiмфатичнi вузли можливе поширення метастазiв 
насамперед?
+Правi бронхолегеневi лiмфатичнi вузли
-Нижнi середостiннi лiмфатичнi вузли
-Переднi середостiннi лiмфатичнi вузли
-Пахвовi лiмфатичнi вузли
-Глибокi латеральнi шийнi лiмфатичнi вузли
?
Ущiльнення в нижньому медiальному квадрантi молочної залози. В якi лiмфатичнi вузли в 
основному можуть поширитися метастази?
+Бiлягрудиннi
-Надключичнi
-Заднi середостiннi
-Глибокi латеральнi шийнi
-Бронхолегеневi
?
Яку кiстку пунктують для отримання червоного кiсткового мозку?
+Груднину
-Нiгтьову фалангу великого пальця кистi
-П'яткову
-Ребро
-Наколiнок
?
Ураження центральних органiв iмуногенезу. Якi органи найiмовiрнiше ураженi?
+Кiстковий мозок, вилочкова залоза
-Лiмфоїднi мигдалики
-Лiмфоїднi вузлики
-Селезiнка
-Печiнка
?
Порушення периферичних органiв iмуногенезу. Якi органи найiмовiрнiше ураженi?
+Лiмфоїднi мигдалики
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-Вилочкова залоза
-Нирки
-Червоний кiстковий мозок
-Жовтий кiстковий мозок
?
Центральний орган iмунної системи. Який це орган?
+Тимус
-Селезiнка
-Лiмфовузол Пирогова
-Аденоїди
-Пiднебiнний мигдалик
?
Вiдновлення нормальної функцiї кровi можливе завдяки функцiонуванню:
+Тимуса
-Печiнки
-Пiдшлункової залози
-Щитоподібної залози
-Наднирникiв
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