
? 

Яка локалiзацiя спинномозкових ганглiїв? 

+По ходу заднiх корiнцiв спинного мозку 

-По ходу переднiх корiнцiв спинного мозку 

-По ходу черепномозкових нервiв 

-По ходу спинномозкових нервiв 

? 

Який морфологiчний тип нейронiв домiнує у спинномозковому ганглiї? 

+Псевдоунiполярний 

-Аполярний 

-Унiполярний 

-Бiполярний 

? 

До якого типу структур вiдноситься периферiйний нерв? 

+Комплекс нервових волокон та сполучнотканинних оболонок 

-Мiєлiнове нервове волокно 

-Комплекс нейроцитiв, оточений капсулою 

-Безмiєлiнове нервове волокно 

? 

Яка локалiзацiя ендоневрiя у складi периферiйного нерва? 

+Оточує окремi нервовi волокна 

-Входить до складу нервових волокон 

-Оточує нервовий стовбур 

? 

Якi структурнi компоненти НЕ входять до складу сiрої речовини спинного мозку? 

+Мiєлiновi нервовi волокна 

-Нейроглiя 

-Прошарки сполучної тканини 

-Нейроцити 

? 

Яке функцiональне значення клiтин 1 типу Догеля? 

+Еферентнi 

-Аферентнi 

-Асоцiативнi 

-Нейросекреторнi 

? 

Де закiнчуються нейрити нервових клiтин латерального ядра промiжної зони сiрої речовини 

сакрального вiддiлу спинного мозку? 

+На парасимпатичних нейроцитах вегетативних ганглiїв 

-На симпатичних нейроцитах вегетативних ганглiїв 

-На гладких мiоцитах внутрiшнiх органiв 

-На нейроцитах переднього рогу цiєї ж половини 

? 

Великi мультиполярнi еферентнi нейрони знаходяться у: 

+Переднiх рогах сiрої речовини спинного мозку 

-Бiчних рогах сiрої речовини спинного мозку 

-Заднiх рогах сiрої речовини спинного мозку 

-Промiжнiй частинi сiрої речовини спинного мозку 

? 

Ядра переднiх рогiв спинного мозку формують: 

+Корiнцевi нейрони 

-Вставнi нейрони 



-Пучковi нейрони 

? 

Асоцiативнi клiтини симпатичної рефлекторної дуги розташованi у: 

+Бiчних рогах сiрої речовин и спинного мозку 

-Переднiх рогах сiрої речовини спинного мозку 

-Заднiх рогах сiрої речовини спи нного мозку 

? 

Який функцiональний тип клiтин домiнує у спинномозковому вузлi? 

+Аферентний 

-Асоцiативний 

-Еферентний холiнергiчний 

-Нейросекреторний 

? 

Яка локалiзацiя епiневрiя у складi периферiйного нерва? 

+Оточує нервовий стовбур 

-Оточує окремi нервовi волокна 

-Оточує окремi пучки нервових волокон 

-Входить до складу нервових волокон 

? 

Якi структурнi компоненти НЕ входять до складу бiлої речовини спинного мозку? 

+Нейроцити 

-Мiєлiнове волокно 

-Безмiєлiнове волокно 

-Нейроглiя 

? 

Куди напрвляються нейрити внутрiшнiх клiтин сiрої речовини спинного мозку? 

+В цю ж половину сiрої речовини 

-В пучки нервових волокон бiлої речовини спинного мозку 

-В заднi корiнцi спинного мозку 

-В переднi корiнцi спинного мозку 

? 

Куди направляються нейрити нейроцитiв ядра бiчного рогу сiрої речовини спинного мозку? 

+У переднi корiнцi сiрої речовини спинного мозку 

-До заднiх канатикiв бiлої речовини спинного мозку 

-До бокових канатикiв бiлої речовини спинного мозку 

-До переднiх канатикiв бiлої речовини спинного мозку 

? 

Яка локалiзацiя центральних асоцiативних нейронiв сакрального вiддiлу парасимпатичної системи? 

+В бокових рогах сiрої речовини спинного мозку 

-В переднiх рогах сiрої речовини спинного мозку 

-В медiальних вiддiлах сiрої речовини спинного мозку 

-У складi грудного ядра заднього рогу спинного мозку 

? 

Субарахноїдальний простiр знаходиться мiж: 

+Мякою i павутинною оболонками спинного мозку 

-Твердою i павутинною оболонками спинного мозку 

-ВТвердою i мякою оболонками спинного мозку 

? 

Субдуральний простiр знаходиться мiж: 

+Твердою i павутинною оболонками спинного мозку 

-Мякою i павутинною оболонками спинного мозку 

-Твердою i мякою оболонками спинного мозку 



? 

Мяка мозкова оболонка утворена: 

+Пухкою волокнистою сполучною тканиною 

-Ретикулярна тканина 

-Щiльною волокнистою сполучною тканиною 

-Слизовою тканиною 

? 

Тверда мозкова оболонка утворена: 

+Щiльною волокнистою сполучною тканиною 

-Ретикулярною тканиною 

-Пухкою волокнистою сполучною тканиною 

-Слизовою тканиною 

? 

Яка локалiзацiя перiневрiя у складi периферiйного нерва? 

+Оточує окремi пучки нервових волокон 

-Оточує нервовий стовбур 

-Оточує окремi нервовi волокна 

-Входить до складу нервових волокон 

? 

Якi за функцiєю неироцити входять до складу заднiх рогiв спинного мозку? 

+Вставнi 

-Аферентнi 

-Еферентнi секреторнi 

-Еферентнi руховi 

? 

Куди направляються нейрити корiнцевих клiтин сiрої речовини спинного мозку? 

+В переднi корiнцi спинного мозку 

-До пучкових нервових волокон бiлої речовини спинного мозку 

-На протилежну сторону сiрої речовини спинного мозку 

-Закiнчуються на тiй же сторонi спинного мозку 

? 

Куди направляються нейрити пучкових клiтин сiрої речовини спинного мозку? 

+В пучки нервових волокон бiлої речовини спинного мозку 

-В переднi корiнцi спинного мозку 

-У заднi корiнцi спинного мозку 

-Закiнчуються на тiй же сторонi спинного мозку 

? 

Якi за функцiєю неироцити входять до складу ядер промiжної зони сiрої речовини спинного мозку? 

+Вставнi 

-Аферентнi 

-Еферентнi секреторнi 

-Еферентнi 

? 

Виконання яких функцiй регулює автономна нервова система? 

+Регуляцiя вiсцеральних функцiй 

-Виконання бузумовно-рефлекторних рухових актiв 

-Регуляцiя бузумовно-рефлекторних рухових актiв 

? 

Нейробласти плащової зони утворюють: 

+Сiру речовину спинного мозку 

-Бiлу речовину спинного мозку 

-Вистелення центрального каналу спинного мозку 



? 

Тiла псевдоунiполярiв укритi: 

+Мантiйними глiоцитами 

-Клiтинами Шванна 

-Астроцитами 

-Епендiмоцитами 

? 

До симпатичної нервової  системи належать: 

+Ядра бiчних рогiв грудного i верхньопоперекових сегментiв спинного мозку 

-Ядра 3, 7, 9, 10 пар черепних нервiв i ядра крижових сегментiв спинного мозку 

-Ядра заднiх рогiв спинного мозку 

-Ядра переднiх рогiв спинного мозку 

? 

До парасимпатичної нервової системи належать: 

+Ядра 3, 7, 9, 10 пар черепних нервiв i ядра крижових сегментiв спинного мозку 

-Ядра бiчних рогiв грудного i верхньопоперекових сегментiв спинного мозку 

-Ядра заднiх рогiв спинного мозку 

? 

Клiтини Догеля 1 типу мають: 

+Короткi дендрити i довгi аксони 

-Середньої довжини аксони i дедрити 

-Довгi дендрити i короткi аксони 

? 

Клiтини Догеля 3 типу мають: 

+Середньої довжини аксони i дедрити 

-Короткi дендрити i довгi аксони 

-Довгi дендрити i короткi аксони 

? 

Мязи тулуба iннервують: 

+Медiальна група ядер переднiх рогiв спинного мозку 

-Латеральна група ядер переднiх рогiв спинного мозку 

-Власне ядро заднього рогу спинного мозку 

-Ядра бiчних рогiв спинного мозку 

? 

В переднiх рогах спинного мозку знаходяться: 

+Ядра мотонейронiв 

-Власне ядро 

-Ядра вегетативної нервової системи 

? 

Паренхiма спинномозкового ганглiю представлена: 

+Псевдоунiполярами 

-Макрофагами 

-Фiбробластами 

-Кровоносними судинами 

? 

Виконання яких функцiй регулює автономна нервова система? 

+Регуляцiя вiсцеральних функцiй 

-Виконання бузумовно-рефлекторних рухових актiв 

-Регуляцiя бузумовно-рефлекторних рухових актiв 

? 

Нейробласти плащової зони утворюють: 

+Сiру речовину спинного мозку 



-Бiлу речовину спинного мозку 

-Вистелення центрального каналу спинного мозку 

? 

Тiла псевдоунiполярiв укритi: 

+Мантiйними глiоцитами 

-Клiтинами Шванна 

-Астроцитами 

-Епендiмоцитами 

? 

До симпатичної нервової нервової системи належать: 

+Ядра бiчних рогiв грудного i верхньопоперекових сегментiв спинного мозку 

-Ядра 3, 7, 9, 10 пар черепних нервiв i ядра крижових сегментiв спинного мозку 

-Ядра заднiх рогiв спинного мозку 

-Ядра переднiх рогiв спинного мозку 

? 

Яка локалiзацiя епiневрiя у складi периферiйного нерва? 

+Оточує нервовий стовбур 

-Оточує окремi нервовi волокна 

-Оточує окремi пучки нервових волокон 

-Входить до складу нервових волокон 

? 

Якi структурнi компоненти НЕ входять до складу бiлої речовини спинного мозку? 

+Нейроцити 

-Мiєлiнове волокно 

-Безмiєлiнове волокно 

-Нейроглiя 

? 

Куди направляються нейрити внутрiшнiх клiтин сiрої речовини спинного мозку? 

+В цю ж половину сiрої речовини 

-В пучки нервових волокон бiлої речовини спинного мозку 

-В заднi корiнцi спинного мозку 

-В переднi корiнцi спинного мозку 

? 

Куди направляються нейрити неироцитiв ядра бiчного рогу сiрої речовини спинного мозку? 

+До бокових канатикiв бiлої речовини спинного мозку 

-До заднiх канатикiв бiлої речовини спинного мозку 

-До переднiх канатикiв бiлої речовини спинного мозку 

-У переднi корiнцi сiрої речовини спинного мозку 

? 

Якi структурнi компоненти НЕ входять до складу сiрої речовини спинного мозку? 

+Мiєлiновi нервовi волокна 

-Нейроглiя 

-Прошарки сполучної тканини 

-Нейроцити 

? 

Яке функцiональне значення клiтин 1 типу Догеля? 

+Еферентнi 

-Аферентнi 

-Асоцiативнi 

-Нейросекреторнi 

? 



Де закiнчуються нейрити нервових клiтин латерального ядра промiжної зони сiрої речовини 

сакрального вiддiлу спинного мозку? 

+На парасимпатичних нейроцитах вегетативних ганглiїв 

-На симпатичних нейроцитах вегетативних ганглiїв 

-На гладких мiоцитах внутрiшнiх органiв 

-На нейроцитах переднього рогу цiєї ж половини 

? 

Великi мультиполярнi еферентнi нейрони знаходяться у: 

+Переднiх рогах сiрої речовини спинного мозку 

-Бiчних рогах сiрої речовини спинного мозку 

-Заднiх рогах сiрої речовини спинного мозку 

-Промiжнiй частинi сiрої речовини спинного мозку 

? 

Ядра переднiх рогiв спинного мозку формують: 

+Корiнцевi нейрони 

-Вставнi нейрони 

-Пучковi нейрони 

? 

Асоцiативнi клiтини симпатичної рефлекторної дуги розташованi у: 

+Бiчних рогах сiрої речовин и спинного мозку 

-Переднiх рогах сiрої речовини спинного мозку 

-Заднiх рогах сiрої речовини спинного мозку 

? 

Якi за морфологiєю нейроцити з перерахованих входять до складу молекулярного шару кори 

мозочка? 

+кошиковi 

-веретеноподiбнi 

-зiрчастi нейроцити з коротким нейритом i дендритом 

-клiтини-зерна 

? 

Якi нейроцити з перерахованих входять до складу ганглiонарного шару кори мозочка? 

+грушоподiбнi 

-веретеноподiбнi 

-кошиковi 

-зiрчастi нейроцити з коротким нейритом i дендритами 

? 

Куди направляються аксони грушоподiбних нейроцитiв кори мозочка? 

+до клiтин пiдкоркових ядер мозочка 

-до нейроцитiв молекулярного шару 

-до аксонiв клiтин-зерен 

-формують еферентнi шляхи мозочка 

? 

Якi за морфологiєю нейроцити характернi для кори великих пiвкуль головного мозку? 

+пiрамiднi 

-кошиковi 

-бiполярнi 

-грушоподiбнi 

? 

Якi особливостi морфо-функцiональної органiзацiї Не притаманнi модулю (вертикальному стовбцю) 

кори великих пiвкуль головного мозку? 

+наявнiсть нейросекреторних нейроцитiв 

-наявнiсть збуджуючих та гальмiвних нейроцитiв 



-наявнiсть кортико-кортикального нервового волокна 

-наявнiсть таламо-кортикальних нервових волокон 

? 

Якi морфологiчнi типи нейроцитiв характернi для ганглiонарного шару кори великого мозку? 

+гiгантськi пiрамiднi клiтини Беца 

-малi, середнi, великi пiрамiднi клiтини 

-горизонтальнi 

-зiрчастi 

? 

Який тип нервових волокон кори великих пiвкуль головного мозку забезпечує кiрково-пiдкiрковi 

зв'язки? 

+проекцiйнi 

-комiсуральнi 

-спино-спинальнi 

-ретикуло-спинальнi 

? 

Якi тканини входять до складу твердої оболонки мозку? 

+щiльна сполучна тканина 

-одношаровий плоский епiтелiй епендимоглiального типу 

-пухка волокниста сполучна тканина 

-сполучна тканина зi спецiальними властивостями 

? 

Якi особливостi нейронного складу полiморфного шару кори великих пiвкуль головного мозку? 

+домiнують великi пiрамiднi клiтини 

-домiнують зiрчастi клiтини 

-домiнують малi пiрамiднi клiтини 

-домiнують середнi пiрамiднi клiтини 

? 

Якi за морфологiєю нейрони характернi для пiрамiдного шару кори великих пiвкуль головного мозку? 

+малi, середнi, великi пiрамiднi клiтини 

-горизонтальнi 

-зiрчастi 

-гiгантськi пiрамiднi клiтини Беца 

? 

Якi за морфологiєю нейрони характернi для молекулярного шару кори великих пiвкуль головного 

мозку? 

+веретеновиднi горизонтально розташованi 

-аполярнi 

-малi пiрамiднi 

-середнi пiрамiднi 

? 

Якi за морфологiєю нейрони характернi для зовнiшнього зернистого шару кори великих пiвкуль 

головного мозку? 

+малi пiрамiднi 

-веретеновиднi 

-аполярнi 

-грушоподiбнi 

? 

Якi неироцити iз перерахованих Не входять до складу зернистого шару кори мозочка? 

+грушоподiбнi клiтини 

-веретеноподiбнi горизонтальнi 

-зiрчастi неироцити з довгим нейритом i дендритами 



-клiтини-зерна 

? 

Асоцiативнi нервовi волокна зв'язують: 

+окремi дiлянки кори у межах однiєї пiвкулi 

-кору рiзних пiвкуль 

-кору з нижчими вiддiлами ЦНС 

? 

Якi нейрони кори мозочка вiдносяться до гальмiвних? 

+кошиковi 

-грушоподiбнi 

-зернистi 

? 

Якi нейрони кори мозочка вiдносяться до збуджуючих? 

+зернистi 

-грушоподiбнi 

-кошиковi 

? 

Аксони клiтин-зерен мозочка направляються у: 

+молекулярний шар кори мозочка 

-зернистий шар мозочка 

-ганглiонарний шар кори мозочка 

-бiлу речовину мозочка 

? 

Дендрити грушоподiбних клiтин направляються у: 

+молекулярний шар кори мозочка 

-зернистий шар кори мозочка 

-бiлу речовину мозочка 

-ганглiонарний шар кори мозочка 

? 

Аксони яких нейронiв виходять з кори мозочка? 

+грушоподiбних 

-зiрчастих 

-кошикових 

-клiтин-Гольджi 

? 

В клубочки мозочка Не входять: 

+лiаноподiбнi волокна 

-мохоподiбнi волокна 

-дендрити клiтин-зерен 

-аксони клiтин Гольджi 

? 

Якi типи нервових волокон кори великих пiвкуль головного мозку забезпечують кортико-кортикальнi 

зв'язки? 

+асоцiативнi 

-проекцiйнi 

-спино-таламiчнi 

-ретикуло-спiнальнi 

? 

Якi за морфологiєю нейрони характернi для молекулярного шару кори великих пiвкуль головного 

мозку? 

+веретеновиднi горизонтально розташованi 

-аполярнi 



-малi пiрамiднi 

-середнi пiрамiднi 

? 

Якi нейрони мозочка закiнчуються на клiтинах пiдкоркових ядер? 

+грушоподiбнi 

-клiтини-зерна 

-кошиковi 

? 

Еферентнi шляхи мозочка формують: 

+аксони грушоподiбних клiтин 

-аксони кошикових клiтин 

-аксони клiтин-зерен 

-аксони клiтин Гольджi 

? 

У гранулярному типi кори добре розвиненi: 

+2 i 4 шари 

-3, 5 i 6 шари 

-1, 2, 4 шари 

? 

У агранулярнiй зонi кори добре розвиненi: 

+3, 5 i 6 шари 

-2 i 4 шари 

-1, 2, 4 шари 

? 

До гальмуючих нейронiв модуля кори великих пiвкуль Не вiдносяться: 

+шипиковi нейрони 

-нейрони з аксонною китичкою 

-нейрони з подвiйним букетом дендритiв 

-кошикоподiбнi нейрони 

? 

До збуджуючих нейронiв модуля кори великих пiвкуль вiдносяться: 

+шипиковi нейрони 

-нейрони з аксонною китичкою 

-нейрони з подвiйним букетом дендритiв 

-кошикоподiбнi нейрони 

? 

Скiльки шарiв нейронiв має кора великих пiвкуль? 

+6 

-3 

-7 

-10 

? 

Скiльки шарiв нейронiв має кора мозочка? 

+3 

-6 

-7 

-10 

? 

Якi за морфологiєю нейроцити з перерахованих входять до складу молекулярного шару кори 

мозочка? 

+кошиковi 

-веретеноподiбнi 



-зiрчастi нейроцити з коротким нейритом i дендритом 

-клiтини-зерна 

? 

Якi структури називаються органами чуття? 

+периферiйнi частини аналiзаторiв 

-органи, якi здатнi до збудження 

-еферентнi вiддiли рефлекторних дуг 

-виселенi на периферiю частини центральної нервової системи 

? 

Джерело розвитку органiв, якi мiстять первинно-чутливi клiтини: 

+ембрiональна нервова пластинка 

-шкiрна ектодерма 

-ентодерма 

-плакоди 

? 

Якi частини видiляють в судиннiй оболонцi ока? 

+власне судинну оболонку, вiйчасте тiло i райдужку 

-судинну, надсудинну i пiдсудинну 

-власне судинну оболонку, рогiвку i райдужку 

-власне судинну оболонку, сiткiвку i склеру 

? 

До якого типу належить заднiй епiтелiй рогiвки? 

+одношаровий плоский 

-багатошаровий плоский зроговiлий 

-багатошаровий плоский незроговiлий 

-одношаровий цилiндричний 

? 

М'яз-розширювач зiницi розмiщений: 

+у вiйковому краї райдужної оболонки 

-у судинному краї райдужної оболонки 

-у пограничному краї райдужної оболонки 

-у зiничному краї райдужної оболонки 

? 

До третього типу органiв чуття вiдносяться: 

+нервовi закiнчення 

-орган слуху та рiвноваги 

-органи нюху та зору 

-органи зору та слуху 

? 

Аналiзатори - це: 

+аферентнi вiддiли рефлекторних дуг 

-асоцiативнi вiддiли рефлекторних дуг 

-еферентнi вiддiли рефлекторних дуг 

-вся рефлекторна дуг 

? 

До вторинно-чутливих органiв чуття вiдносяться органи: 

+смаку, слуху i рiвноваги 

-зору та нюху 

-нюху i смаку 

-нюху, слуху i рiвноваги 

? 

Де розташований канал Шлемма? 



+у дiлянцi переходу рогiвки в склеру 

-мiж передньою та задньою камерами ока 

-мiж кришталиком i склистим тiлом 

-мiж власне судинною оболонкою i вiйковим тiлом 

? 

До якого типу належить переднiй епiтелiй рогiвки? 

+багатошаровий плоский незроговiлий 

-багатошаровий плоский зроговiлий 

-одношаровий плоский 

-одношаровий цилiндричний 

? 

Вiйковий м`яз складається з: 

+гладких мiоцитiв, пухкої сполучної тканини та меланоцитiв 

-гладких та поперечно-смугастих мiоцитiв, меланоцитiв 

-поперечно-смугастих мiоцитiв, пухкої сполучної тканини та меланоцитiв 

-пухкої сполучної тканини, еластичних волокон, судин 

? 

Яка структура кришталика є його ростковою зоною? 

+екваторiальнi епiтелiоцити 

-ядро кришталика 

-кришталиковi волокна 

-капсула кришталика 

? 

Який бiлок мiстять кришталиковi волокна? 

+кристалiн 

-вiтреїн 

-гепарин 

-лiзоцим 

? 

Передня камера ока розташована мiж: 

+райдужкою та рогiвкою 

-райдужкою, кришталиком та вiйковим пояском 

-кришталиком та склистим тiлом 

-кришталиком, лiмбом та райдужкою 

? 

Аналiзатори складаються з: 

+органiв чуття,провiдних шляхiв i кори великого мозку 

-органiв чуття 

-провiдних шляхiв i кори великого мозку 

-кори великого мозку 

? 

Джерело розвитку органiв, якi мiстять вторинно-чутливi клiтини: 

+плакоди 

-шкiрна ектодерма 

-ентодерма 

-ембрiональна нервова пластинка 

? 

Скорочення вiйкового м`яза: 

+збiльшує заломлювальну силу кришталика 

-зменшує заломлювальну силу кришталика 

-натягує капсулу кришталика 

-натягує волокна вiйкового пояска 



? 

Задня камера ока розташована мiж: 

+райдужкою, кришталиком та вiйковим пояском 

-кришталиком та склистим тiлом 

-райдужкою та рогiвкою 

-кришталиком, лiмбом та райдужкою 

? 

Кришталиковi волокна - це: 

+видозмiненi епiтелiальнi клiтини 

-колагеновi волокна 

-еластичнi волокна 

-кератансульфат 

? 

М`яз-звужувач зiницi розмiщений: 

+у зiничному краю райдужної оболонки 

-у вiйковому краю райдужної оболонки 

-у судинному краю райдужної оболонки 

-у пограничному краю райдужної оболонки 

? 

Якi структури ока розвиваються з мезенхiми? 

+склера, судинна оболонка i склисте тiло 

-рогiвка, судинна оболонка i кришталик 

-склера, судинна оболонка i сiткiвка 

-кришталик, сiткiвка i рогiвка 

? 

Якi структури з перерахованих вiдносяться до акомодацiйного апарату ока? 

+вiйкове тiло, вiйковий поясок, райдужка 

-рогiвка, волога передньої камери ока, кришталик 

-рогiвка, волога передньої i задньої камери ока, кришталик 

-рогiвка, зiниця, кришталик склисте тiло 

? 

Власна речовина рогiвки складається з: 

+пластинок, якi побудованi з колагенових волокон та аморфної речовини 

-пластинок, якi побудованi з еластичних волокон та аморфної речовини 

-пластинок, якi побудованi з колагенових волокон, аморфної речовини та кровоносних судин 

-пластинок, якi побудованi з еластичних волокон, пiгментних клiтин та кровоносних судин 

? 

З яких шарiв складається власне судинна оболонка? 

+надсудинна пластинка, судинна пластинка, судинно-капiлярна пластинка, базальна мембрана 

-переднiй епiтелiй, судинна пластинка, заднiй епiтелiй, базальна мембрана 

-надсудинна пластинка, судинна пластинка, пiдсудинна пластинка, базальна мембрана 

-судинна пластинка, судинно-капiлярна пластинка, базальна мембран 

? 

Яка функцiя вiйчастого тiла? 

+акомодацiя 

-резорбцiя вологи передньої i задньої камер ока 

-трофiка кришталика 

-регуляцiя свiтлового потоку 

? 

У райдужцi розрiзняють: 

+зiничний край i вiйковий край 

-зiничний край i судинний край 



-судинний край i вiйковий край 

-зiничний край i пограничний край 

? 

Склисте тiло мiстить: 

+бiлок вiтреїн та гiалуронову кислоту 

-бiлок кристалiн та гiалуронову кислоту 

-бiлок вiтреїн та гепарансульфат 

-гепарансульфат та гiалуронову кислоту 

? 

Як здiйснюється живлення райдужки? 

+за рахунок власних судин 

-за рахунок вологи передньої камери 

-за рахунок судин лiмба 

-за рахунок вологи задньої камери 

? 

До первинно-чутливих органiв чуття вiдносяться органи: 

+зору i нюху 

-слуху i рiвноваги 

-нюху i смаку 

-зору i смаку 

? 

Якi структури ока розвиваються з ектодерми? 

+епiтелiй рогiвки i кришталика 

-сiткiвка i рогiвка 

-склера, судинна оболонка i склисте тiло 

-рогiвка, судинна оболонка i кришталик 

? 

Якi структури з перерахованих вiдносяться до дiоптричного апарату ока? 

+рогiвка, волога передньої ў задньої камер ока, кришталик, склисте тiло 

-вiйкове тiло, вiйковий поясок, райдужка 

-рогiвка, волога передньої i задньої камер ока, кришталик 

-рогiвка, зiниця, кришталик, склисте тiло 

? 

Що забезпечує прозорiсть рогiвки? 

+кератансульфат 

-гепарансульфат 

-дерматансульфат 

-глiкозамiноглiкани 

? 

Якi структури ока забезпечують живлення рогiвки? 

+волога передньої камери ока 

-судинна оболонка 

-судини райдужки 

-судини рогiвки 

? 

Судинно-капiлярна пластинка власне судинної оболонки складається з: 

+гемокапiлярiв, пухкої сполучної тканини, фiбробластiв 

-артерiй, вен, гладких мiоцитiв, пухкої сполучної тканини 

-артерiй, вен, гемокапiлярiв, пiгментних клiтин 

-гемокапiлярiв, базальної мембрани, пухкої сполучної тканини 

? 

Сiткiвка складається з: 



+пiгментного та свiтлосприймаючих шарiв 

-пiгментного та бiполярного шарiв 

-бiполярного та ганглiозного шарiв 

-пiгментного та ганглiозного шарўв 

? 

Пiгментний шар сiткiвки утворений: 

+одношаровим епiтелiєм 

-двошаровим епiтелiєм 

-багатошаровим незроговiлим епiтелiєм 

-багатошаровим зроговiлим епiтелiєм 

? 

У формування яких шарiв сiткiвки приймають участь паличковi нейросенсорнi клiтини? 

+фотосенсорний, зовнiшнiй ядерний, зовнiшнiй сiтчастий 

-фотосенсорний, внутрiшнiй ядерний, внутрiшнiй сiтчастий 

-фотосенсорний, ганглiозний, шар нервових волокон 

-шар "паличок", зовнiшнiй ядерний, внутрiшнiй ядерний 

? 

У формуваннi якого шару сiткiвки приймають участь тiла ганглiозних клiтин? 

+ганглiозний 

-зовнiшнiй сiтчастий 

-внутрiшнiй ядерний 

-зовнiшнiй ядерний 

? 

У сутiнках меланосоми пересуваються у: 

+тiла пiгментоцитiв 

-вiдростки пiгментоцитiв 

-паличковi нейросенсорнi клiтини 

-колбочковi нейросенсорнi клiтини 

? 

Яку функцiю виконують бiполярнi нейрони сiткiвки? 

+передача збудження вiд фотосенсорних клiтин 

-передача збудження вiд ганглiозних клiтин 

-блокада передачi iмпульсiв вiд фотосенсорних клiтин 

-блокада передачi iмпульсiв вiд ганглiозних клiтин 

? 

Яка будова "жовтої плями" сiткiвки? 

+зовнiшнiй ядерний шар побудований лише з тiл колбочкових клiтин 

-гарно розвинутi внутрiшнi шари сiткiвки 

-зовнiшнiй ядерний шар побудований лише з тiл паличкових клiтин 

-багато паличкових та колбочкових клiтин 

? 

У якому шарi сiткiвки розташовуються аксони бiполярних клiтин? 

+внутрiшнiй сiтчастий шар 

-зовнiшнiй сiтчастий шар 

-фотосенсорний шар 

-внутрiшнiй пограничний шар 

? 

Слiзний апарат ока складається з: 

+слiзних залоз, слiзного мiшка i слiзно-носової протоки 

-слiзних залоз 

-слiзних залоз i слiзного мiшка 

-слiзних залоз, сальних залоз, слiзного мiшка, слiзно-носової протоки 



? 

Яки структури входять до складу внутрiшнього сiтчастого шару? 

+аксони бiполярних клiтин, дендрити ганглiозних клiтин, вiдростки амакринових клiтин 

-аксони фотосенсорних клiтин, дендрити бiполярних клiтин, вiдростки амакринових клiтин 

-дендрити бiполярних клiтин, аксони ганглiозних клiтин, вiдростки радiальних клiтин 

-аксони бiполярних клiтин, дендрити ганглiозних клiтин, вiдростки горизонтальних клiтин 

? 

З яких частин складається сiткiвка? 

+зорова, цiлiарна, райдужна 

-райдужна, судинна, зорова 

-зорова, цiлiарна, судинна 

-райдужна, кришталикова, зоров 

? 

Якi основнi нейрони розташованi у сiткiвцi? 

+фотосенсорнi, бiполярнi, ганглiонарнi 

-фотосенсорнi, бiполярнi, горизонтальнi 

-фотосенсорнi, горизонтальнi, амакриновi 

-фотосенсорнi, горизонтальнi, ганглiонарнi 

? 

У формуваннi якого шару сiткiвки приймають участь дендрити "паличок"? 

+фотосенсорного 

-пiгментного 

-внутрiшнього ядерного 

-зовнiшнього ядерного 

? 

При яскравому освiтленнi меланосоми пересуваються у: 

+вiдростки пiгментоцитiв 

-паличковi нейросенсорнi клiтини 

-колбочковi нейросенсорнi клiтини 

-тiла пiгментоцитiв 

? 

У якому шарi сiткiвки розташовуються тiла амакринових клiтин? 

+внутрiшньому ядерному 

-зовнiшньому ядерному 

-зовнiшньому сiтчастому 

-ганглiозному 

? 

Який зоровий пiгмент знаходиться в колбочкових нейросенсорних клiтинах? 

+йодопсин 

-родопсин 

-лiзоцим 

-гiстамiн 

? 

Яка будова "слiпої плями" сiткiвки? 

+складається з шару нервових волокон 

-добре вираженi усi шари сiткiвки 

-зникають паличковi нейросенсорнi клiтини 

-зникають колбочковi нейросенсорнi клiтини 

? 

У якому шарi сiткiвки розташовуються дендрити бiполярних клiтин? 

+зовнiшнiй сiтчастий шар 

-внутрiшнiй сiтчастий шар 



-фотосенсорний шар 

-внутрiшнiй пограничний шар 

? 

За будовою слiзнi залози ока вiдносяться до: 

+складних альвеолярно-трубчастих 

-простих альвеолярних 

-складних трубчастих 

-простих альвеолярно-трубчастих 

? 

Якў структури будують ганглўозний шар сўткўвки? 

+тiла ганглiозних клiтин 

-тiла бiполярних та ганглiозних клiтин 

-тiла ганглiозних, горизонтальних та амакринових клiтин 

-тiла ганглiозних та радiальних клiтин 

? 

Чому сiткiвка вiдноситься до iнвертованих органiв? 

+фоторецептори направленi вiд свiтла i утворюють глибокi шари сiткiвки 

-кiлькiсть "паличок" бiльша нiж кiлькiсть "колбочок" 

-фоторецептори направленi до свiтла i утворюють зовнiшнi шари сiткiвки 

-фоторецептори знаходяться в усiх шарах сiткiвки 

? 

Скiльки колбочкових нейросенсорних клiтин в сiткiвцi людини? 

+6 млн 

-16 млн 

-130 млн 

-160 млн 

? 

У формуваннi якого шару сiткiвки приймають участь тiла паличкових нейросенсорних клiтин? 

+зовнiшнього ядерного 

-фотосенсорного 

-внутрiшнього ядерного 

-зовнiшнього сiтчастого 

? 

У формуваннi якого шару сiткiвки приймають участь аксони ганглiозних клiтин? 

+шару нервових волокон 

-зовнiшнього сiтчастого 

-внутрiшнього сiтчастого 

-ганглiозного 

? 

У якому шарi сiткiвки розташовуються вiдростки амакринових клiтин? 

+внутрiшньому сiтчастому 

-зовнiшньому сiтчастому 

-шарi нервових волокон 

-фотосенсорному 

? 

Зовнiшнiй сегмент колбочок складається з: 

+мембранних напiвдискiв 

-мембранних дискiв 

-елiпсоїдiв 

-стеблинок 

? 

Яку функцiю Не виконують пiгментнi клiтини сiткiвки? 



+утворення нервових iмпульсiв 

-фагоцитоз вiдпрацьованих дискiв 

-живлення фотосенсорного шару вiд судинної оболонки 

-свiтлова i темнова адаптацiя зорових клiтин 

? 

Чим утворений внутрiшнiй пограничний шар? 

+вiдростками радiальних глiоцитiв 

-вiдростками амакринових клiтин 

-аксонами фотосенсорних клiтин 

-аксонами ганглiозних клiтин 

? 

Який тип секрету виробляють слiзнi залози? 

+серозний 

-слизовий 

-бiлково-слiзовий 

-потовий 

? 

Якў структури входять до складу зовнўшнього сўтчастого шару? 

+аксони фотосенсорних клiтин, дендрити бiполярних клiтин, вiдростки горизонтальних клiтин 

-дендрити фотосенсорних клiтин та аксони бiполярних клiтин 

-аксони фотосенсорних клiтин, дендрити бiполярних клiтин, вiдростки амакринових клiтин 

-аксони бiполярних клiтин, дендрити ганглiозних клiтин, вiдростки амакринових клiтин 

? 

Морфологiчно "палички" та "колбочки" вiдносяться до: 

+бiполярних нейронiв 

-унiполярних нейронiв 

-псевдоунiполярних нейронiв 

-мультиполярних нейронiв 

? 

Скiльки паличкових нейросенсорних клiтин в сiткiвцi людини? 

+130 млн 

-6 млн 

-16 млн 

-160 млн 

? 

У формуваннi якого шару сiткiвки приймають участь аксони паличкоподiбних нейросенсорних клiтин? 

+зовнiшнього сiтчастого 

-фотосенсорного 

-зовнiшнього ядерного 

-внутрiшнього ядерного 

? 

У формуваннi якого шару сiткiвки приймають участь дендрити ганглiозних нейронiв? 

+внутрiшнього сiтчастого 

-зовнiшнього сiтчастого 

-ганглiозного 

-шару нервових волокон 

? 

Яку функцiю виконують амакриновi нейрони сiткiвки? 

+блокада передачi iмпульсiв вiд бiполярних клiтин 

-передача збудження з нейросенсорних клiтин 

-передача збудження з бiполярних клiтин 

-блокада передачi iмпульсiв вiд фотосенсорних клiтин 



? 

Який зоровий пiгмент знаходиться в паличкових нейросенсорних клiтинах? 

+родопсин 

-йодопсин 

-лiзоцим 

-гiстамiн 

? 

Якими клiтинами утворена нейроглiя сiткiвки? 

+радiальними глiоцитами 

-паличками та колбочками 

-ганглiозними клiтинами 

-горизонтальними та амакриновими 

? 

У якому шарi сiткiвки розташовуються тiла бiполярних нейронiв? 

+внутрiшньому ядерному 

-фотосенсорному 

-зовнiшньому ядерному 

-ганглiозному 

? 

Якi поверхнi видiляють у повiках? 

+шкiрну та кон`юнктивальну 

-шкiрну та рогiвкову 

-шкiрну та фiброзну 

-фiброзну та кон`юнктивальну 

? 

Якў структури входять до складу внутрўшнього ядерного шару? 

+тiла бiполярних, горизонтальних, амакринових та радiальних глiоцитiв 

-тiла паличкових та колбочкових нейросенсорних клiтин 

-тiла та вiдростки бiполярних, амакринових та горизонтальних клiтин 

? 

Морфологiчно ганглiознi нейрони вiдносяться до: 

+мультиполярних нейронiв 

-унiполярних нейронiв 

-бiполярних нейронiв 

-псевдоунiполярних нейронiв 

? 

Який шар Не входить до складу сiткiвки? 

+шар горизонтальних клiтин 

-пiгментний епiтелiй 

-внутрiшнiй сiтчастий шар 

-ганглiозний шар 

? 

У формуваннi яких шарiв сiткiвки приймають участь бiполярнi клiтини? 

+зовнiшнiй сiтчастий, внутрiшнiй ядерний, внутрiшнiй сiтчастий 

-внутрiшнiй сiтчастий, ганглiозний, шар нервових волокон 

-фотосенсорний, зовнiшнiй ядерний, зовнiшнiй сiтчастий 

-зовнiшнiй ядерний, зовнiшнiй сiтчастий, внутрiшнiй ядерний 

? 

У формуваннi якого шару приймають участь тiла колбочкових нейросенсорних клiтин? 

+внутрiшнього ядерного 

-фотосенсорного 

-зовнiшнього ядерного 



-ганглiозного 

? 

Яку функцiю виконують горизонтальнi нейрони сiткiвки? 

+блокада передачi iмпульсiв вiд фотосенсорних клiтин 

-передача збудження вiд фотосенсорних клiтин 

-передача збудження вiд бiполярних клiтин 

-блокада передачi iмпульсiв вiд бiполярних клiтин 

? 

Зовнiшнiй сегмент палички складається з: 

+мембранних дискiв 

-мембранних напiвдискiв 

-елiпсоїдiв 

-стеблинок 

? 

У якому шарi сiткiвки розташовуються тiла радiальних глiоцитiв? 

+внутрiшньому ядерному 

-фотосенсорному 

-зовнiшньому ядерному 

-ганглiозному 

? 

Якi шари сiткiвки утворенi бiполярними нейронами? 

+зовнiшнiй сiтчастий, внутрiшнiй ядерний, внутрiшнiй сiтчастий 

-фотосенсорний, зовнiшнiй ядерний, внутрiшнiй ядерний 

-фотосенсорний, зовнiшнiй ядерний, зовнiшнiй сiтчастий 

-шар нервових волокон, зовнiшнiй сiтчастий, внутрiшнiй сiтчастий 

? 

Якi клiтини вiдповiдають за кольорове зображення? 

+колбочковi нейросенсорнi клiтини 

-паличковi нейросенсорнi клiтини 

-бiполярнi 

-ганглiознi 

? 

Якў структури входять до складу зовнўшнього ядерного шару? 

+тiла паличкових та колбочкових нейросенсорних клiтин 

-тiла та аксони паличкових та колбочкових нейросенсорних клiтин 

-тiла бiполярних, горизонтальних та амакринових клiтин 

-тiла ганглiозних клiтин 

? 

Середнє вухо складається з: 

+барабанної порожнини, слухових кiсточок, слухової труби 

-барабанної порожнини, слухових кiсточок, завитки 

-вестибулярної порожнини, слухових кiсточок, слухової труби 

-вискової кiстки, слухової труби, завитки 

? 

Порожнина кiсткового каналу подiляється на: 

+вестибулярнi, барабаннi сходи та завиткову протоку 

-вестибулярнi та барабаннi сходи 

-вестибулярнi сходи та завиткову протоку 

-барабаннi сходи та завиткову протоку 

? 

Яка функцiя ~Не притаманна~ судиннiй смужцi? 

+утворює нижню стiнку завиткової протоки 



-забезпечує трофiку клiтин спiрального органа 

-секреторна функцiя 

-утворює зовнiшню стiнку завиткової протоки 

? 

Чим заповнена завиткова протока? 

+ендолiмфою 

-гелiкотремою 

-перилiмфою 

-лiмфою 

? 

Сенсорнi клiтини розташовуються на: 

+фалангових клiтинах 

-базальних клiтинах 

-пiдтримуючих клiтинах 

-пограничних клiтинах 

? 

Що ~Не характерно~ для внутрiшнiх волоскових епiтелiоцитiв? 

+на апiкальнiй поверхнi мають кутикулярну пластинку зi стереоцилiями та кiноцилiями 

-мають форму глечика 

-лежать на фалангових клiтинах 

-значно чутливiшi до звукiв малої iнтенсивностi 

? 

Коливання повiтря передається на: 

+барабанну перетинку 

-базальну мембрану 

-базилярну пластинку 

-вестибулярну мембрану 

? 

Де розмiщуються ампулярнi гребiнцi? 

+пiв колових протоках 

-саккулюсi 

-утрикулюсi 

-гелiкотремi 

? 

Що ~Не характерно~ для волоскових клiтин I типу вестибулярної частини перетинчастого лабiринту? 

+бiля основи клiтин є точкоподiбнi нервовi закiнчення 

-мають грушоподiбну форму 

-бiля основи клiтин нервовi закiнчення утворюють футляр 

-на апiкальнiй поверхнi є кутикула 

? 

При яких умовах вiдбувається гальмування волоскових клiтин плям? 

+отолiтова мембрана вiдхиляє кiноцилiю вiд стереоцилiй 

-отолiтова мембрана нахиляє кiноцилiю до стереоцилiй 

-желатиноподiбний купол нахиляє кiноцилiю до стереоцилiй 

-желатиноподiбний купол вiдхиляє кiноцилiю вiд стереоцилiй 

? 

Овальне вiкно закрито: 

+основою стремiнця 

-вторинною барабанною перетинкою 

-основою ковадла 

-базилярною пластинкою 

? 



Яка будова судинної смужки? 

+багаторядний епiтелiй 

-багатошаровий плоский зроговiлий епiтелiй 

-багатошаровий плоский незроговiлий епiтелiй 

-одношаровий плоский епiтелiй 

? 

Чим утворена нижня стiнка завиткової протоки? 

+базилярною пластинкою 

-судинною смужкою 

-вестибулярною мембраною 

-базальною мембраною 

? 

Чим сполучаються мiж собою на верхiвцi завитки вестибулярнi та барабаннi сходи? 

+гелiкотремою 

-утрикулюсом 

-внутрiшнiм тунелем 

-переддвер`ям 

? 

На апiкальнiй поверхнi сенсорних клiтин спiрального органа розташовуються: 

+стереоцилiї 

-кiноцилiї 

-кiноцилiї тi стереоцилiї 

-гребiнцi 

? 

Що ~Не характерно~ для зовнiшнiх волоскових епiтелiоцитiв? 

+на апiкальнiй поверхнi мають кутикулярну пластинку зi стереоцилiями та кiноцилiями 

-мають цилiндричну форму 

-лежать в 3-5 рядiв 

-значно чутливiшi до звукiв бiльшої iнтенсивностi 

? 

Основа стремiнця передає коливання на: 

+перелiмфу вестибулярних сходiв 

-перелiмфу барабанних сходiв 

-ендолiмфу вестибулярних сходiв 

-вторинну барабанну перетинку 

? 

Що ~Не вiдноситься~ до вестибулярної частини перетинчастого лабiринту? 

+гелiкотрема 

-саккулюс 

-утрикулюс 

-пiвколовi протоки 

? 

Що ~Не характерно~ для волоскових клiтин II типу вестибулярної частини перетинчастого лабiринту? 

+бiля основи клiтин нервовi закiнчення утворюють футляр 

-мають призматичну форму 

-на апiкальнiй поверхнi є кутикула 

-бiля основи клiтин є точкоподiбнi нервовi закiнчення 

? 

При яких умовах вiдбувається збудження волоскових клiтин ампулярних крист? 

+желатиноподiбний купол нахиляє кiноцилiю до стереоцилiй 

-желатиноподiбний купол вiдхиляє кiноцилiю вiд стереоцилiй 

-отолiтова мембрана нахиляє кiноцилiю до стереоцилiй 



-отолiтова мембрана вiдхиляє кiноцилiю вiд стереоцилiй 

? 

Яким епiтелiєм вистелена слухова труба? 

+багаторядним вiйчастим 

-одношаровим плоским 

-одношаровим призматичним 

-багатошаровим плоским незроговiлим 

? 

Що утворює судинна смужка? 

+зовнiшню стiнку завиткової протоки 

-нижню стiнку завиткової протоки 

-верхню стiнку завиткової протоки 

-верхню стiнку кiсткового лабiринту 

? 

Базилярна пластинка складається з: 

+базальної мембрани, шару колагенових волокон, покривного шару 

-базальної мембрани, шару колагенових волокон, базилярної мембрани 

-базальної мембрани, одношарового епiтелiю, покривного шару 

-шару колагенових волокон, покривного шару, шару нервових волокон 

? 

Якi клiтини ~Не входять~ до складу пiдтримуючих клiтин? 

+волосковi 

-клiтини-стовпи 

-фаланговi 

-пiдтримуючi 

? 

Скiльки рядiв утворюють внутрiшнi волосковi епiтелiоцити? 

+1 

-3 

-5 

-7 

? 

Де розташованi саккулюс та утрикулюс? 

+у переддвер`ї 

-у пiвколових каналах 

-у завитцi 

-у завитковiй протоцi 

? 

Через яку структуру передається коливання перилiмфи до ендолiмфи? 

+вестибулярну мембрану 

-базилярну пластинку 

-текторiальну мембрану 

-покривний шар 

? 

З чого розвивається перетинчастий лабiринт? 

+ектодермальних плакод 

-нервової трубки 

-ентодермальних плакод 

-мезодерми 

? 

Що вiдходе вiд кутикули волоскових клiтин вестибулярної частини перетинчастого лабiринту? 

+одна кiноцилiя i багато стереоцилiй 



-тiльки кiноцилiї 

-тiльки стереоцилiї 

-одна стереоцилiя i багато кiноцилiй 

? 

Яка функцiя волоскових клiтин сферичного мiшечка? 

+сприйняття гравiтацiї та вiбрацiї 

-сприйняття кутових прискорень 

-сприйняття лiнiйних прискорень та гравiтацiї 

-сприйняття лiнiйних прискорень та вiбрацiї 

? 

Кiстковий лабiринт внутрiшнього вуха складається з: 

+переддвер`я, завитки i пiвколових каналiв 

-маточки, завитки та пiвколових каналiв 

-завитки та пiвколових каналiв 

-переддвер`я та завитки 

? 

Яку назву має верхня стiнка завиткової протоки? 

+вестибулярна мембрана 

-базальна мембрана 

-базилярна пластинка 

-вторинна барабанна перетинка 

? 

Слуховi струни побудованi з: 

+колагенових волокон 

-еластичних волокон 

-ретикулярних волокон 

-еластичних та колагенових волокон 

? 

Внутрiшнiй тунель розташований мiж: 

+клiтинами-стовпами 

-фаланговими клiтинами 

-пограничними клiтинами 

-базальними клiтинами 

? 

Що ~Не характерно~ для фалангових клiтин? 

+мають велику кiлькiсть мiкроворсинок 

-мають чашоподiбну заглибину 

-мають призматичну форму 

-мають вузький вiдросток 

? 

Яка будова текторiальної мембрани? 

+складається з колагенових волокон та аморфної речовини 

-складається з еластичних волокон та аморфної речовини 

-складається з ретикулярних волокон та аморфної речовини 

-складається зi стереоцилiй та аморфної речовини 

? 

Збудження сенсорних клiтин вiдбувається при: 

+вiдхиленнi стереоцилiй 

-вiдхиленнi сенсорних клiтин 

-вiдхиленнi кiноцилiй 

-вiдхиленнi фалангових клiтин 

? 



Орган рiвноваги вiдноситься до: 

+сенсорно-епiтелiальних органiв чуття 

-нейросенсорних органiв чуття 

-рецепторних нервових закiнчень 

-сенсорно-м`язових органiв чуття 

? 

Якi клiтини входять до складу плям мiшечка внутрiшнього вуха? 

+волосковi та пiдтримуючi 

-волосковi та фаланговi 

-волосковi та пограничнi 

-волосковi та клiтини-стовпи 

? 

Яка функцiя волоскових клiтин елiптичного мiшечка? 

+сприйняття лiнiйних прискорень i гравiтацiї 

-сприйняття кутових прискорень та гравiтацiї 

-сприйняття гравiтацiї та вiбрацiї 

-сприйняття лiнiйних прискорень i вiбрацiї 

? 

Чим заповнений простiр мiж кiстковим та перетинчастим лабiринтами? 

+перилiмфою 

-ендолiмфою 

-лiмфою 

-тканинною рiдиною 

? 

В якiй частинi внутрiшнього вуха розмiщений спiральний орган? 

+протока завитки 

-вестибулярнi сходи 

-барабаннi сходи 

-маточцi 

? 

Яка будова покривного шару базилярної пластинки? 

+одношаровий плоский епiтелiй 

-одношаровий призматичний епiтелiй 

-багаторядний епiтелiй 

-колагеновi волокна 

? 

Якими типами клiтин утворений спiральний орган? 

+сенсорними та пiдтримуючими 

-сенсорними 

-сенсорними та базилярними 

-базальними та пiдтримуючими 

? 

Що ~Не характерно~ для пограничних клiтин? 

+лежать на базальних клiтинах 

-висота клiтин поступово зменшується 

-мають велику кiлькiсть мiкроворсинок 

-мають багато глiкогену 

? 

Що знаходиться над спiральним органом? 

+текторiальна мембрана 

-судинна смужка 

-базальна мембрана 



-вестибулярна мембрана 

? 

Що призводить до виникнення рецепторного потенцiалу? 

+взаємодiя ацетилхолiну ендолiмфи з холiнорецепторним бiлком стереоцилiй 

-взаємодiя ацетилхолiну ендолiмфи з холiнорецепторним бiлком тiла волоскової клiтини 

-взаємодiя глiцину ендолiмфи з адренорецепторами стереоцилiй 

-взаємодiя адреналiну ендолiмфи з екстерорецепторами волоскової клiтини 

? 

Орган слуху вiдноситься до: 

+сенсорно-епiтелiальних органiв чуття 

-нейросенсорних органiв чуття 

-рецепторних нервових закiнчень 

-сенсорно- м`язових органiв чуття 

? 

Яка функцiя ампулярних крист внутрiшнього вуха? 

+сприйняття кутових прискорень 

-сприйняття вiбрацiї 

-сприйняття лiнiйних прискорень 

-сприйняття гравiтацiї 

? 

При яких умовах вiдбувається збудження волоскових клiтин плям? 

+отолiтова мембрана нахиляє кiноцилiю до стереоцилiй 

-желатиноподiбний купол нахиляє кiноцилiю до стереоцилiй 

-желатиноподiбний купол вiдхиляє кiноцилiю вiд стереоцилiй 

-отолiтова мембрана вiдхиляє кiноцилiю до стереоцилiй 

? 

Яке джерело розвитку перших кровоносних судин? 

+мезенхiма жовткового мiшка 

-ентодерма жовткового мiшка 

-ектодерма амнiона 

-позазародкова мезодерма амнiона 

? 

З якою швидкiстю тече кров в артерiях еластичного типу? 

+0,5-1 м/с 

-1,5-2 м/с 

-2-3 м/с 

-3,5-4 м/с 

? 

Пiдендотелiальний шар - це: 

+шар пухкої сполучної тканини 

-шар м`язової тканини 

-шар епiтелiальної тканини 

-шар щiльної сполучної тканини 

? 

Яке значення еластичних вiкончастих мембран аорти? 

+пом`якшує поштовхи кровi в судини пiд час скорочення шлуночкiв серця 

-регулює кровонаповнення органiв 

-участь в нагнiтаннi кровi в органи 

-перешкоджає поверненню кровi до серця 

? 

Що ~Не входить~ до складу середньої оболонки артерiй мiшаного типу? 

+ретикулярнi волокна 



-гладкi мiоцити 

-еластичнi волокна 

-еластичнi вiкончастi мембрани 

? 

З якої тканини побудована зовнiшня оболонка артерiй м`язового типу? 

+пухкої сполучної тканини 

-щiльної оформленої сполучної тканини 

-щiльної неоформленої сполучної тканини 

-м`язової тканини 

? 

На якi групи подiляються вени? 

+волокнистi та м`язовi 

-волокнистi та еластичнi 

-еластичнi та м`язовi 

-простi та складнi 

? 

Що ~Не входить~ до складу внутрiшньої оболонки вен з сильним розвитком м`язових елементiв? 

+внутрiшня еластична мембрана 

-ендотелiй 

-пiдендотелiальний шар 

-скупчення еластичних волокон 

? 

Що є початковим вiддiлом лiмфатичної системи? 

+лiмфатичнi капiляри 

-лiмфатичнi артерiї 

-лiмфатичнi вени 

-iнтраорганнi лiмфатичнi судини 

? 

Який тип найбiльш вiдповiдає будовi грудної лiмфатичної протоки? 

+зовнiшня оболонка товща, нiж внутрiшня та зовнiшня має клапани 

-всi оболонки розвинутi однаково, має клапани 

-всi оболонки розвинутi однаково, немає клапанiв 

-зовнiшня оболонка товща, нiж внутрiшня та зовнiшня немає клапанiв 

? 

Коли розпочинається розвиток перших кровоносних судин? 

+2-3 тиждень ембрiогенезу 

-4-5 тиждень ембрiогенезу 

-6-7 тиждень ембрiогенезу 

-8-9 тиждень ембрiогенезу 

? 

Яка з перерахованих функцiй найбiльш характерна для артерiй еластичного типу? 

+транспортування кровi 

-регулює приток кровi до органiв 

-утворення гiстогематичних бар`єрiв 

-участь в обмiнi речовин мiж кров`ю та тканинами 

? 

Що ~Не входить~ до складу внутрiшньої оболонки артерiй еластичного типу? 

+сплетення м`язових волокон 

-ендотелiй з базальною мембраною 

-пiдендотелiальний шар 

-сплетення еластичних волокон 

? 



Якi з перелiчених судин вiдносяться до артерiй мiшаного типу? 

+сонна артерiя 

-легенева артерiя 

-променева артерiя 

-стегнова артерiя 

? 

Якi структури ~Не входять~ до складу пiдендотелiального шару артерiй м`язового типу? 

+ретикулярнi волокна 

-еластичнi волокна 

-колагеновi волокна 

-глiкозамiноглiкани 

? 

Якi вени з перерахованих вiдносяться до вен iз сильним розвитком м`язових елементiв? 

+стегнова вена 

-верхня порожниста вена 

-плечова вена 

-вени мозкових оболонок 

? 

Що характерно для вен безм`язового типу? 

+не мають середньої оболонки 

-не мають внутрiшньої оболонки 

-не мають зовнiшньої оболонки 

-не мають ендотелiальних клiтин 

? 

Яке значення клапанiв? 

+перешкоджають зворотному току кровi 

-перешкоджають утворенню тромбiв 

-перешкоджають розриву судин 

-регулюють приток кровi до органiв 

? 

Якi судини вiдводять лiмфу вiд органiв? 

+iнтра- та екстраорганнi лiмфатичнi судини 

-лiмфатичнi капiляри 

-лiмфатичнi вени 

-головнi лiмфатичнi протоки 

? 

Який опис вiдповiдає будовi лiмфатичного капiляра? 

+ендотелiй, вiдсутнiсть базальної мембрани 

-ендотелiй, базальна мембрана 

-ендотелiй, базальна мембрана, пiдендотелiальний шар 

-ендотелiй, вiдсутнiсть базальної мембрани, пiдендотелiальний шар 

? 

Що утворюється з периферiйних клiтин кров`яних острiвцiв? 

+ендотелiальнi клiтини кровоносної судини 

-клiтини кровi 

-адвентицiя 

-м`язова оболонка кровоносної судини 

? 

Яка з перерахованих функцiй найбiльш характерна для артерiй м`язового типу? 

+регулює приток кровi до органiв 

-участь в утвореннi тканинної рiдини 

-утворення гiстогематичних бар`єрiв 



-участь в обмiнi речовин мiж кров`ю та тканинами 

? 

Що ~Не входить~ до складу пiдендотелiального шару? 

+сплетення еластичних волокон 

-гладкi мiоцити 

-глiкозамiноглiкани 

-малодиференцiйованi зiрчастi клiтини 

? 

Що мiститься у зовнiшньому шарi зовнiшньої оболонки артерiй мiшаного типу? 

+пучки колагенових та еластичних волокон 

-пучки гладких мiоцитiв 

-зовнiшня еластична мембрана 

-сплетення еластичних волокон 

? 

Що ~Не входить~ до складу середньої оболонки артерiй м`язового типу? 

+ретикулярнi волокна 

-гладкi мiоцити 

-колагеновi волокна 

-еластичнi волокна 

? 

Якi вени  з перерахованих вiдносяться до вен iз середнiм розвитком м`язових елементiв? 

+плечова вена 

-стегнова вена 

-верхня порожниста вена 

-вени мозкових оболонок 

? 

Чому вени безм`язового типу не спадаються? 

+зрощенi зi щiльними елементами вiдповiдних органiв 

-мають гарно розвинутi еластичнi волокна 

-мають  еластичнi вiкончастi мембрани 

-знаходяться бiля сильно розвинутих м`язiв 

? 

Що входить до складу внутрiшньої оболонки м`язових вен iз середнiм розвитком м`язових 

елементiв? 

+пiдендотелiальний шар 

-сплетення еластичних волокон 

-сплетення м`язових волокон 

-внутрiшня еластична мембрана 

? 

Куди надходить тканинна рiдина разом iз продуктами обмiну речовин? 

+до лiмфатичних капiлярiв 

-до вен 

-до правої лiмфатичної протоки 

-до грудної протоки 

? 

Що ~Не є~ характерним для вiдвiдних лiмфатичних судин? 

+за своєю будовою подiбнi до артерiй мiшаного типу 

-наявнiсть клапанiв 

-добре розвинута зовнiшня оболонка 

-за своєю будовою подiбнi до вен 

? 

Що утворюється з центральних клiтин кров`яних острiвцiв? 



+клiтини кровi 

-адвентицiя 

-ендотелiальнi клiтини кровоносної судини 

-м`язова оболонка кровоносної судини 

? 

Який тип артерiй вiдходить вiд серця? 

+еластичного типу 

-м`язового типу 

-м`язово-еластичного типу 

-артерiоли 

? 

Що ~Не входить~ до складу середньої оболонки аорти? 

+колагеновi волокна 

-еластичнi вiкончастi мембрани 

-гладкi мiоцити 

-фiбробласти 

? 

Що мiститься у внутрiшньому шарi зовнiшньої оболонки артерiй мiшаного типу? 

+пучки гладких мiоцитiв 

-пучки колагенових  волокон 

-пучки еластичних  волокон 

-судини судин 

? 

Що ~Не входить~ до складу внутрiшньої оболонки артерiй м`язового типу? 

+сплетення еластичних волокон 

-ендотелiй з базальною мембраною 

-пiдендотелiальний шар 

-внутрiшня еластична мембрана 

? 

Якi вени  з перерахованих вiдносяться до вен iз слабким розвитком м`язових елементiв? 

+верхня порожниста вена 

-стегнова вена 

-вени мозкових оболонок 

-г плечова вена 

? 

Якi ознаки з перерахованих не властивi венам iз середнiм розвитком м`язових елементiв? 

+має зовнiшню еластичну мембрану 

-внутрiшня оболонка формує клапани 

-помiрний розвиток середньої оболонки 

-сильний розвиток зовнiшньої оболонки 

? 

Що ~Не є~ характерним для структури клапанiв? 

+основу клапана утворює м`язова тканина 

-клапани утворюються внутрiшньою оболонкою вен 

-зi сторони судини клапан вкритий ендотелiальними клiтинами 

-основу клапана утворює сполучна тканина 

? 

Грудна протока вiдноситься до: 

+головного лiмфатичного стовбура 

-лiмфатичних капiлярiв 

-iнтраорганних лiмфатичних судин 

-екстраорганних лiмфатичних судин 



? 

Лiмфатичнi судини залежно вiд будови подiляються на: 

+м`язовi та безм`язовi 

-м`язовi та еластичнi 

-еластичнi, мiшанi та м`язовi 

-м`язовi, безм`язовi, мiшанi 

? 

На якому тижнi ембрiогенезу судини зародка з'єднуються з судинами позародкових органiв? 

+наприкiнцi 3-го тижня ембрiогенезу 

-наприкiнцi 2-го тижня ембрiогенезу 

-наприкiнцi 4-го тижня ембрiогенезу 

-наприкiнцi 5-го тижня ембрiогенезу 

? 

Кровоноснi судини подiляються на: 

+артерiї, артерiоли, гемокапiляри, венули, вени, артерiоло-венулярнi анастомози 

-артерiї, гемокапiляри, вени 

-артерiї, артерiоли, гемокапiляри, вени 

-артерiї, артерiоли, гемокапiляри, венули, вени 

? 

Що ~Не входить~ до складу зовнiшньої оболонки аорти? 

+еластичнi вiкон частi мембрани 

-еластичнi волокна 

-колагеновi волокна 

-судини судин 

? 

Що ~Не входить~ до складу внутрiшньої оболонки мiшаного типу? 

+сплетення еластичних волокон 

-ендотелiй з базальною мембраною 

-пiдендотелiальний шар 

-внутрiшня еластична мембрана 

? 

Яке значення середньої оболонки артерiй м`зового типу? 

+забезпечує проштовхування кровi в дистальнi вiддiли 

-пом`якшує поштовхи кровi в судини пiд час скорочення серця 

-перешкоджає повернення кровi до серця 

-забезпечує трофiку органiв i тканин 

? 

Якi вени з перерахованих вiдносяться до вен волокнистого типу? 

+вени мозкових оболонок 

-плечова вена 

-верхня порожниста вена 

-стегнова вена 

? 

Чому верхня порожниста вена має слабо розвинутi м`язовi елементи? 

+кров рухається пiд дiєю сили земного тяжiння 

-її стiнка зрощена з вiдповiдним органом 

-немає середньої оболонки 

-має гарно розвинутий еластичний компонент 

? 

Що є характерним для вен iз сильним розвитком м`язових елементiв? 

+гладкi мiоцити розташовуються у всiх оболонках 

-гладкi мiоцити розташовуються тiльки в середнiй оболонцi 



-гладкi мiоцити розташовуються тiльки в зовнiшнiй оболонцi 

-гладкi мiоцити розташовуються тiльки у внутрiшнiй  оболонцi 

? 

Права лiмфатична протока вiдноситься до: 

+головного лiмфатичного стовбура 

-лiмфатичних капiлярiв 

-iнтраорганним лiмфатичним судинам 

-екстраорганним лiмфатичним судинам 

? 

Грудна лiмфатична протока має: 

+тiльки внутрiшню оболонку 

-тiльки внутрiшню i зовнiшню оболонки 

-всi три оболонки 

-тiльки внутрiшню i середню оболонки 

? 

Що входить до складу мiкроциркуляторного русла? 

+артерiоли, гемокапiляри, венули, артерiоло-венулярнi анастомози 

-артерiї, артерiоли, венули, вени 

-артерiоли, венули 

-артерiоли, гемокапiляри, венули 

? 

Що входить до складу середньої оболонки артерiол? 

+гладкi мiоцити та еластичнi волокна 

-1-2 шари гладких мiоцитiв 

-1-2 шари еластичних волокон 

-1-2 шари колагенових волокон 

? 

Що входить до складу середньої оболонки капiлярiв? 

+перицити 

-гладкi мiоцити 

-еластичнi волокна 

-еластичнi та колагеновi волокна 

? 

Якi зони розрiзняють в ендотелiоцитах? 

+ядерна зона, зона органел,периферiйна зона 

-ядерна зона, зона мiтохондрiй, периферiйна зона 

-ядерна зона, периферiйна зона 

-ядерна зона, зона органел 

? 

Який тип капiлярiв розташовується у печiнцi? 

+синусоїдний 

-соматичний 

-вiсцеральний 

-м`язовий 

? 

Що таке фенестра? 

+витончення цитоплазми ендотелiальної клiтини 

-пора в базальнiй мембранi 

-пора в ендотелiальнiй клiтинi 

-витончення базальної мембрани 

? 

Що характерно для будови посткапiлярних вену? 



+мають бiльше перицитiв, чим в капiлярах 

-базальна мембрана має пори 

-мають 2 шари ендотелiальних клiтин 

-мають еластичну мембрану 

? 

Для якого типу капiлярiв характерна суцiльна базальна мембрана i суцiльний шар ендотелiальних 

клiтин? 

+соматичний 

-синусоїдний 

-вiсцеральний 

-м`язовий 

? 

На якi групи подiляються артерiоло-венулярнi анастомози? 

+справжнi та атиповi 

-справжнi та шунти 

-атиповi та пiвшунти 

-справжнi та венулярнi 

? 

Який анастомоз епiтелiоїдного типу називається складним? 

+артерiола подiляється на 2-4 гiлочки, якi оточенi спiльною сполучнотканинною оболонкою 

-який має скорочувальний елемент в пiдендотелiальному шарi 

-який має скорочувальний елемент в середнiй оболонцi судини 

-зовнiшня оболонка судин представлена епiтелiєм 

? 

Яка з перерахованих функцiй ~Не є характерною~ для гемокапiлярiв? 

+пiдтримка кров`яного тиску 

-депонування кровi 

-вiдбувається обмiн речовин мiж кров`ю та тканинами 

-приймають участь в утвореннi гiстогематичного бар`єру 

? 

Де утворюються перфорацiї в артерiолах? 

+в базальнiй мембранi та внутрiшнiй еластичнiй мембранi 

-в ендотелiальних клiтинах та базальнiй мембранi 

-в пiдендотелiальному шарi та внутрiшнiй еластичнiй мембранi 

-в середнiй оболонцi 

? 

Який дiаметр синусоїдних капiлярiв? 

+20-30 мкм 

-2-3 мкм 

-5-10 мкм 

-10-20 мкм 

? 

Якими контактами зв`язанi мiж собою ендотелiальнi клiтини? 

+щiльними замикальними 

-десмосомними 

-синапсами 

-напiвдесмосомними 

? 

Яке значення перицитiв? 

+регулюють змiну просвiта капiляра 

-депонування кровi 

-приймають участь в утвореннi шунтiв 



-дренажна функцiя 

? 

Що ~Не характерно~ для капiлярiв соматичного типу? 

+базальна мембрана має пори 

-суцiльний шар ендотелiальних клiтин 

-суцiльна базальна мембрана 

-шар адвентицiальних клiтин 

? 

Що характерно для будови м`язових венул? 

+мають 1-2 шари гладких мiоцитiв 

-мають 1-2 шари поперечно-смугастих м`язiв 

-базальна мембрана має пори 

-мають велику кiлькiсть фенестр 

? 

Який тип капiлярiв розташований у кровотворних органах? 

+синусоїдний 

-соматичний 

-вiсцеральний 

-м`язовий 

? 

Як називається анастомоз, де регуляцiя кровоплину здiйснюється м`язовими клiтинами середньої 

оболонки артерiоли? 

+простi шунти 

-складнi шунти 

-простi епiтелiоїдного типу 

-складнi епiтелiоїдного типу 

? 

Якi вiдмiнностi напiвшунтiв в порiвняннi з шунтами? 

+у напiвшунтах вiдбувається обмiн речовин мiж кров`ю i тканинами 

-в напiвшунтах вiдсутнi клапани 

-шунти вiдходять вiд капiлярiв 

-напiвшунти вiдходять вiд артерiол 

? 

Який середнiй дiаметр артерiол? 

+50-100 мкм 

-5-10 мкм 

-30-50 мкм 

-100-150 мкм 

? 

Яке значення перфорацiй в артерiолах? 

+утворення контактiв мiж ендотелiоцитами та гладкими мiоцитами 

-утворення контактiв мiж ендотелiоцитами та пiдендотелiальним шаром 

-утворення контактiв мiж пiдендотелiальним шаром та гладкими мiозитами 

-утворення контактiв мiж ендотелiоцитами та зовнiшньою оболонкою 

? 

Що входить до складу внутрiшньої оболонки капiлярiв? 

+ендотелiй з базальною мембраною 

-ендотелiй 

-ендотелiй з базальною мембраною, пiдендотелiальний шар 

-ендотелiй з базальною мембраною, пiдендотелiальний шар 

? 

Чим вкрита люменальна поверхня ендотелiоцитiв? 



+глiкопротеїнами 

-глiкозамiноглiканами 

-дерматансульфатом 

-хондроiтинсульфатом 

? 

Перицити - це: 

+сполучнотканиннi клiтини 

-епiтелiальнi клiтини 

-м`язовi клiтини 

-ретикулярнi клiтини 

? 

Що ~Не характерно~ для будови капiлярiв синусоїдного типу? 

+суцiльний шар ендотелiальних клiтин 

-наявнiсть пор в ендотелiї 

-наявнiсть пор в базальнiй мембранi 

-наявнiсть перицитiв 

? 

Що характерно для будови збiрних венул? 

+з`являються окремi м`язовi клiтини 

-дiаметр судин зменшується 

-мають пори в базальнiй мембранi 

-мають велику кiлькiсть фенестр 

? 

Який тип капiлярiв розташований у залозах внутрiшньої секрецiї? 

+вiсцеральний 

-соматичний 

-синусоїдний 

-еластичний 

? 

Як називається анастомоз, який має в середнiй оболонцi судини гладкi мiоцити (Е-клiтини)? 

+простi шунти епiтелiоїдного типу 

-простi шунти 

-складнi шунти 

-складнi шунти епiтелiоїдного типу 

? 

Яка кров скидається у венозне русло, що проходить через справжнi анастомози? 

+артерiальна 

-венозна 

-мiшана 

? 

Артерiоли вiдносяться до: 

+дрiбних артерiй м`язового типу 

-артерiй мiшаного типу 

-артерiй еластичного типу 

-капiлярiв 

? 

Чим утворена зовнiшня оболонка артерiол? 

+пухкою сполучною тканиною 

-щiльною оформленою сполучною тканиною 

-щiльною неоформленою сполучною тканиною 

-м`язовою тканиною 

? 



Який найменший дiаметр капiлярiв? 

+3-5 мкм 

-1-2 мкм 

-7-9 мкм 

-10-12 мкм 

? 

Де розташовуються перицити? 

+у розщепленнях базальної мембрани 

-на базальнiй мембранi 

-пiд базальною мембраною 

-мiж ендотелiальними клiтинами 

? 

Адвентицiйнi клiтини- це: 

+малодиференцiйованi клiтини 

-високодиференцiйованi клiтини 

-епiтелiальнi клiтини 

-м`язовi клiтини 

? 

Що ~Не характерно~ для структури венозної частини гемокапiлярiв? 

+дiаметр венозної частини гемокапiлярiв менший, нiж артерiальної 

-ендотелiоцити утворюють клапаноподiбнi структури 

-дiаметр венозної частини гемокапiлярiв бiльший, нiж артерiальної 

-кров`яний тиск зменшується у венознiй частинi гемокапiлярiв 

? 

На якi групи подiляються венули вiдповiдно до особливостей їхньої будови? 

+посткапiлярнi, збiрнi, м`язовi 

-посткапiлярнi, синусоїднi, безм`язовi 

-прекапiлярнi, безм`язовi, м`язовi 

-посткапiлярнi, м`язовi, безм`язовi 

? 

Який тип капiлярiв розташований у шкiрi? 

+соматичний 

-вiсцеральний 

-синусоїдний 

-еластичний 

? 

Як називається анастомоз, який має в своєму складi коротку судину капiлярного типу? 

+пiвшунти 

-простi шунти 

-складнi шунти 

-епiтелiоїдного типу 

? 

Яка кров скидається у венозне русло, що проходить через атиповi анастомози? 

+мiшана 

-артерiальна 

-венозна 

? 

Якi структури ~Не входять~ до складу внутрiшньої оболонки артерiол? 

+шар гладких мiоцитiв 

-ендотелiй з базальною мембраною 

-пiдендотелiальний шар 

-внутрiшня еластична мембрана 



? 

Яка з перерахованих функцiй найбiльш характерна для артерiол? 

+регулюють приток кровi до органiв 

-депонування кровi 

-вiдбувається обмiн речовин мiж кров`ю та тканинами 

-участь в утвореннi тканинної рiдини 

? 

Яка швидкiсть кровотоку в капiлярах? 

+0,5 мм/с 

-1 мм/с 

-15 мм/с 

-1 мм/с 

? 

Чим утворена зовнiшня оболонка капiлярiв? 

+адвентицiйними клiтинами 

-перицитами 

-гладкими мiоцитами 

-ендотелiальними клiтинами 

? 

На якi групи подiляються гемокапiляри вiдповiдно до особливостей їхньої будови? 

+соматичнi, синусоїднi та вiсцеральнi 

-артерiальнi та венулярнi 

-артерiальнi,синусоїднi та венулярнi 

-артерiальнi, венулярнi та вiсцеральнi 

? 

Яка ознака покладена в основу класифiкацiї венул? 

+будова середньої оболонки 

-наявнiсть клапанiв 

-будова внутрiшньої оболонки 

-швидкiсть кровотоку 

? 

Для якого типу капiлярiв характерна наявнiсть фенестр? 

+вiсцерального 

-синусоїдного 

-соматичного 

-венулярного 

? 

Артерiоло-венулярнi анастомози - це: 

+з`єднання судин, якi несуть артерiальну кров у вени 

-з`єднання судин, якi несуть артерiальну кров у венули 

-з`єднання судин, якi несуть артерiальну кров у гемокапiляри 

-з`єднання судин, якi несуть кров вiд вен до артерiй 

? 

Як називається анастомоз, який у пiдендотелiальному шарi має скоротливi елементи у виглядi 

валикiв та подушок? 

+справжнi зi скоротливими структурами 

-справжнi простi 

-епiтелiоїдного типу 

-атиповi 

? 

Що характерно для атипових анастомозiв? 

+наявнiсть гемокапiляра 



-наявнiсть клапанiв 

-наявнiсть спецiальних скоротливих елементiв 

-розгалуження артерiоли на 2-4 гiлочки, якi оточенi спiльною сполучнотканинною оболонкою 

? 

Яка головна функцiя серця? 

+забезпечення руху кровi 

-депонування кровi 

-трофiка 

-участь в iмунних реакцiях 

? 

Коли вiдбувається закладка серця? 

+на 3-му тижнi ембрiогенезу 

-на 5-му тижнi ембрiогенезу 

-на 3-му мiсяцi ембрiогенезу 

-на 5-му мiсяцi ембрiогенезу 

? 

Яке джерело розвитку ендокарда? 

+мезенхiма 

-вiсцеральний листок мезодерми 

-парiєтальний листок мезодерми 

-дорсальна мезодерма 

? 

Яке джерело розвитку мiокарда? 

+внутрiшня частина мiоепiкардiальної пластинки 

-мезенхiма 

-дорсальна мезодерма 

-зовнiшня частина мiоепiкардiальної пластинки 

? 

Яке джерело розвитку епiкарда? 

+зовнiшня частина мiоепiкардiальної пластинки 

-внутрiшня частина мiоепiкардiальної пластинки 

-мезенхiма 

-дорсальна мезодерма 

? 

Коли розпочинається формування провiдної системи серця? 

+в кiнцi 2-го мiсяця ембрiогенезу 

-в кiнцi 2-го тижня ембрiогенезу 

-в кiнцi 3-го тижня ембрiогенезу 

-в кiнцi 3-го мiсяця ембрiогенезу 

? 

Яку назву має внутрiшня оболонка серця? 

+ендокард 

-епiкард 

-перикард 

-мiокард 

? 

Який з перерахованих шарiв ~не входить~ до складу ендокарда? 

+внутрiшнiй сполучнотканинний 

-м`язово-еластичний 

-зовнiшнiй сполучнотканинний 

-ендотелiй 

? 



В якому шарi ендокарда є судини? 

+зовнiшньому сполучнотканинному 

-м`язово-елестичному 

-ендотелiї 

-пiдендотелiальному шарi 

? 

За рахунок чого здiйснюється живлення ендокарда? 

+переважно за рахунок кровi з камер серця 

-переважно за рахунок судин ендокарда 

-за рахунок судин мiокарда 

-за рахунок судин епiкарда 

? 

Яких клiтин багато в пiдендотелiальному шарi ендокарда? 

+малодиференцiйованих 

-адвентицiйних 

-м`язових 

-епiтелiальних 

? 

Що лежить в основi будови клапанiв серця? 

+щiльна волокниста сполучна тканина 

-пухка волокниста сполучна тканина 

-м`язова тканина 

-епiтелiальна тканина 

? 

Чим укритi клапани серця? 

+ендотелiєм 

-призматичним епiтелiєм 

-колагеновими волокнами 

-м`язами 

? 

З чого складається мiокард? 

+iз серцевої м`язової тканини i прошаркiв пухкої сполучної тканини 

-iз серцевої м`язової тканини i прошаркiв щiльної сполучної тканини 

-тiлькi iз серцевої м`язової тканини 

-iз гладкої м`язової тканини i прошаркiв пухкої сполучної тканини 

? 

Серцевий м`яз побудований з: 

+м`язових волокон 

-колагенових волокон 

-ретикулярних волокон 

-еластичних волокон 

? 

Мiокард за будовою вiдноситься до: 

+поперечно-посмугованої серцевої тканини 

-поперечно-посмугованої скелетної тканини 

-гладкої м`язової тканини 

-епiтелiальної тканини 

? 

Чим утворенi м`язовi волокна серцевого м`яза? 

+кардiомiоцитами 

-гладкими м`язовими клiтинами 

-ендотелiальними клiтинами 



-клiтинами сполучної тканини 

? 

Що ~не є~ характерним для кардiомiоцитiв? 

+мають багато ядер 

-мають одно або два ядра 

-мають прямокутну форму 

-розташованi ланцюжком i утворюють м`язовi волокна 

? 

Що є характерним для серцевого м`яза? 

+побудований з м`язових волокон, якi анастомозують мiж собою 

-побудований з колагенових волокон, якi не анастомозують мiж собою 

-побудований з колагенових волокон, якi анастомозують мiж собою 

-побудований з м`язових волокон, якi не анастомозують мiж собою 

? 

Яка оболонка серця побудована з кардiомiоцитiв? 

+мiокард 

-ендокард 

-епiкард 

-перикард 

? 

Яке джерело розвитку кардiомiоцитiв? 

+мiоепiкардiальна пластинка 

-мезенхiма 

-дорсальна мезодерма 

-промiжна мезодерма 

-ектодерма 

? 

На якi види дiляться кардiомiоцити? 

+скоротливi та провiднi 

-скоротливi та гладкi 

-скоротливi та перехiднi 

-секреторнi та перехiднi 

? 

Що ~не характерно~ для будови кардiомiоцитiв? 

+саркоплазматична сiтка розвинута лiпше, нiж у скелетних м`язах 

-саркоплазма мiстить багато мiтохондрiй 

-кiлькiсть Т-трубочок вiдповiдає числу саркомерiв 

-ядро розташовується у центрi клiтини 

? 

Чим вiдрiзняються Т-трубочки серцевого м`яза вiд Т-трубочок скелетних м`язiв? 

+Т-трубочки серцевого м`яза вистеленi базальною мембраною 

-Т-трубочки серцевого м`яза - це вгинання плазмолеми м`язового волокна 

-Т-трубочки серцевого м`яза - це депо Ca (2+) 

-Т-трубочки серцевого м`яза проводять нервовi iмпульси 

? 

Чому в скоротливих кардiомiоцитах вiдсутня типова картина трiад? 

+тому що  цистерни саркоплазматичної сiтки малi i не утворюють повних кiлець навколо мiофiбрил 

-тому що Т-трубочки у 2 рази ширшi, нiж у скелетних м`язах 

-тому що клiтини мiстять багато мiтохондрiй 

-тому що Т-трубочки заходять всередину кардiомiоцитiв на рiвнi Z-пластинок 

? 

Яку функцiю виконують Т-трубочки серцевого м`яза? 



+проводять руховi iмпульси 

-депо iонiв Ca (2+) 

-синтезують бiологiчно активнi речовини 

-генерують iмпульси до скорочення 

? 

Що ~не характерно~ для передсердних кардiомiоцитiв? 

+погано розвинута гранулярна ендоплазматична сiтка 

-мають менше мiтохондрiй, нiж кардiомiоцити шлуночкiв 

-синтезують передсерднi гранули 

-клiтини мають вiдростки 

? 

Де синтезується натрiйуретичний фактор? 

+в гранулярнiй ендоплазматичнiй сiтцi кардiомiоцитiв передсердiй 

-в агранулярнiй ендоплазматичнiй сiтцi кардiомiоцитiв передсердiй 

-в гранулярнiй ендоплазматичнiй сiтцi кардiомiоцитiв шлуночкiв 

-в агранулярнiй ендоплазматичнiй сiтцi кардiомiоцитiв шлуночкiв 

? 

Яке значення передсердного натрiйуретичного фактора? 

+посилює виведення з органiзму води i солей 

-зменшує виведення з органiзму води i солей 

-пiдвищує артерiальний тиск 

-утворення тромбоцитiв 

? 

Яке значення вставних дискiв? 

+сполучають кардiомiоцити 

-генерують iмпульси до скорочення 

-депо iонiв Ca (2+) 

-синтезують бiологiчно активнi речовини 

? 

Якi мiжклiтиннi сполучення знаходяться в дiлянках вставного диску? 

+десмосомнi та щiлиннi контакти 

-десмосомнi та щiльнi контакти 

-синапси та щiльнi контакти 

-синапси та десмосомнi контакти 

? 

Яку функцiю виконують десмосомнi контакти? 

+забезпечують мiцне з`єднання клiтин 

-забезпечують електричний зв`язок сусiднiх клiтин 

-передають нервовi iмпульси 

-приймають участь в утвореннi синапсiв 

? 

Яку функцiю виконують щiлиннi контакти? 

+забезпечують проведення iмпульсiв вiд клiтини до клiтини 

-забезпечують мiсце з`єднання клiтин 

-приймають участь в утвореннi синапсiв 

-виконують механiчну функцiю 

? 

Якi клiтини утворюють другий тип мiоцитiв мiокарда? 

+провiднi серцевi мiоцити 

-скоротливi кардiомiоцити 

-секреторнi серцевi мiоцити 

-гладкi мiоцити 



? 

Що ~не входить~ до складу провiдної системи серця? 

+синусно-передсердний пучок 

-синусно-передсердний вузол 

-передсердно-шлуночковий вузол 

-передсердно-шлуночковий пучок 

? 

Якi клiтини ~не входять~ до складу провiдних серцевих мiоцитiв? 

+скоротливi кардiомiоцити 

-пейсмейкернi клiтини 

-перехiднi клiтини 

-волокна Пуркiн`є 

? 

Яку функцiю виконують пейсмейкернi клiтини? 

+генерують iмпульси до скорочення 

-передають iмпульси до клiтин пучка 

-передають iмпульси до скоротливих серцевих мiоцитiв 

-передають iмпульси до перикарда 

? 

Де розташованi пейсмейкернi клiтини? 

+у центральнiй частинi синусно-передсердного вузла 

-у центральнiй частинi передсердно-шлуночкового вузла 

-у передсердно-шлуночковому пучку 

-у епiкардi 

? 

Що ~не характерно~ для будови пейсмейкерних клiтин? 

+Т-система гарно розвинута 

-мають невелику кiлькiсть мiофiбрил 

-Т-система вiдсутня 

-саркоплазматична сiтка розвинена слабо 

? 

Яку функцiю виконують перехiднi клiтини? 

+передають збудження вiд Р-клiтин до клiтини пучка 

-генерують iмпульси до скорочення 

-синтезують передсерднi гранули 

-передають збудження до епiкарда 

? 

Яку функцiю виконують волокна Пуркiн`є? 

+передають збудження вiд перехiдних клiтин до скоротливих серцевих мiоцитiв 

-генерують iмпульси до скорочення 

-синтезують передсерднi гранули 

-передають iмпульси до епiкарда 

? 

Що ~не характерно~ для будови перехiдних клiтин провiдної системи серця? 

+мiофiбрил менше, нiж у Р-клiтинах 

-мають короткi Т-трубочки 

-мiофiбрил бiльше, нiж у Р-клiтинах 

-мають мiтохондрiї 

? 

Що ~не характерно~ для будови волокон Пуркiн`є? 

+мають багато мiофiбрил 

-мiстять велику кiлькiсть глiкогену 



-мають великi розмiри 

-мають мiтохондрiї 

? 

Яка будова епiкарда? 

+тонка пластинка сполучної тканини 

-тонка пластинка м`язових волокон 

-тонка пластинка щiльної оформленної сполучної тканини 

-тонка пластинка епiтельальної тканини 

? 

Чим вкритий епiкард? 

+мезотелiєм 

-ендокардом 

-мiокардодм 

-ектодермою 

? 

Який шар вiдсутнiй в епiкардi? 

+поверхневий шар ретикулярних волокон 

-поверхневий шар колагенових волокон 

-глибокий шар колагенових волокон 

-глибокий колагеново-еластичний шар 

? 

Як вiдбувається регенерацiя серцевого м`яза в дитячому вiцi? 

+збiльшенням кiлькостi кардiомiоцитiв 

-збiльшенням внутрiшньоклiтинної регенерацiї 

-збiльшенням кiлькостi сполучної тканини 

-серцевий м`яз не здатен до регенерацiї в дитячому вiцi 

? 

Як вiдбувається регенерацiя серцевого м`яза у дорослих людей? 

+шляхом внутрiшньоклiтинної регенерацiї 

-збiльшенням кiлькостi кардiомiоцитiв 

-збiльшенням кiлькостi сполучної тканини 

-серцевий м`яз не здатний до регенерацiї у дорослих людей 

? 

З якої тканини побудований перикард? 

+пухкої сполучної тканини 

-м`язової тканини 

-епiтелiальної тканини 

-щiльної оформленної сполучної тканини 

? 

Епiкард є: 

+вiсцеральним листком перикарду 

-парiєтальним листком перикарду 

-вiсцеральним листком ендокарду 

-вiсцеральним листком мiокарду 

? 

Що ~не вiдноситься~ до органiв кровотворення та iмунного захисту? 

+печiнка 

-червоний кiстковий мозок 

-тимус 

-селезiнка 

? 

Якi функцiїї ~не притаманнi~ для органiв кровотворення? 



+синтез бiологiчно активних речовин 

-розмноження клiтин кровi 

-депонування кровi 

-очищення вiд стороннiх частинок 

? 

Де розташовується ЧКМ? 

+в епiфiзах трубчастих кiсток i в губчастiй речовинi плоских кiсток 

-тiльки в епiфiзах трубчастих кiсток 

-тiльки в дiафiзах трубчастих кiсток 

-в епiфiзах та дiафiзах трубчастих кiсток 

? 

В яких дiлянках ЧКМ здiйснюється тромбоцитопоез? 

+у безпосередньому контактi iз синусоїними капiлярами 

-у безпосередньому контактi iз соматичними капiлярами 

-у безпосередньому контактi iз вiсцеральними капiлярами 

-в ендостi 

? 

Яка функцiя притаманна тимусу? 

+антигенезалежна пролiферацiя та диференцiацiя Т-лiмфоцитiв 

-антигезалежна пролiферацiя та диференцiацiя Т-лiмфоцитiв 

-антигенезалежна диференцiацiя В-лiмфоцитiв 

-антигезалежна диференцiацiя В-лiмфоцитiв 

? 

Якi клiтини продукують тимозин? 

+епiтелiоретикулоцити 

-лiмфоцити 

-фiброцити 

-лейкоцити 

? 

Де розташований гемато-тимусний бар`єр? 

+в кiрковiй речовинi тимуса 

-мiж часточками тимуса 

-в шаровiй речовинi тимуса 

-мiж капсулою та часточками тимуса 

? 

З якого джерела формується тимус? 

+з 3 - 4 пар зяберних кишень 

-з 1 - 2 пар зяберних кишень 

-з 5 - 6 пар зяберних кишень 

-з ектодерми 

? 

Якi морфологiчнi ознаки ~не є характерними~ для вiкової iнволюцiї? 

+збiльшення кiлькостi лiмфоцитiв 

-зменшення кiлькостi лiмфоцитiв 

-розвиток пухкої сполучної та жирової тканин 

-збiльшення кiлькостi тўлець Гассаля 

? 

Якi ознаки вiдносяться до центральних органiв кровотворення та iмунного захисту? 

+червоний кiстковий мозок, тимус 

-червоний кiстковий мозок, селезiнка 

-червоний кiстковий мозок, печiнка 

-селезiнка, печiнка 



? 

Якi процеси ~не вiдбуваються~ в червоному кiстковому мозку? 

+здiйснюється слiмiнацiя клiтин кровi 

-утворення еритроцитiв гранулоцитiв, тромбоцитiв, моноцитiв 

-утворення В-лiмфоцитiв 

-утворення попередникiв Т-лiмфоцитiв 

? 

Де найбiльш iнтенсивно вiдбуваються процеси кровотворення? 

+поблизу ендосту 

-поблизу перiосту 

-мiж кiстковими трабекулами 

-в остеонному шарi 

? 

Диференцiювання яких клiтин кровi ~не закiнчується~ в ЧКМ? 

+лiмфоцити 

-еритроцити 

-гранулоцити 

-тромбоцити 

? 

Якi речовини продукуються в тимусi? 

+тимозин, тимопоетин 

-тимозин, еритропоетин 

-тимопоетин, лейкопоетин 

-еритропоетин, лейкопоетин 

? 

Епiтелiоретикулоцити вiдносяться до: 

+епiтелiальних клiтин 

-ретикулярних клiтин 

-м`язевих клiтин 

-фiбробластiв 

? 

Якi структури ~не входять~ до складу гемато-тимусного бар`єру? 

+тiльця Гассаля 

-ендотелiальнi клiтини з базальною мембраною 

-епiтелiоретикулоцити з базальною мембраною 

-перикапiлярний простiр 

? 

Коли формується тимус у людини? 

+на 5-му тижнi ембрiогенезу 

-на 3-му тижнi ембрiогенезу 

-на 3-му мiсяцi ембрiогенезу 

-на 5-му мiсяцi ембрiогенезу 

? 

Вiкова iнволюцiя - це: 

+зворотнiй розвиток тимуса 

-стадiя найбiльшого розвитку органа 

-збiльшення кiлькостi Т-лiмфоцитiв 

-збiльшення кiлькостi В-лiмфоцитiв 

? 

При дiї на органiзм несприятливих чинникiв має мiсце: 

+акцидентальная iнволюцiя 

-вiкова iнволюцiя 



-тимiко-лiмфатичний статус 

-замiна тимуса на жирову тканину 

? 

Якi морфологiчнi ознаки ~не характернi~  для акцидентальної iнволюцiї? 

+розвиток пухкої сполучної та жирової тканини 

-масова загибель лiмфоцитiв 

-набухання епiтелiоретикулоцитiв 

-розростання епiтелiальної строми 

? 

Якi органи вiдносяться до периферiйних органiв кровотворення та iмунного захисту? 

+лiмфатичнi вузли, селезiнка 

-селезiнка, печiнка 

-селезiнка, тимус 

-лiмфатичнi вузли, печiнка 

? 

Якi функцiї притаманнi для периферiйних органiв iмуногенезу? 

+здiйснення слiмiнацiї клiтин кровi та антигензалежне розмноження лiмфоцитiв 

-здiйснення слiмiнацiї клiтин кровi, та антигеннезалежне розмноження лiмфоцитiв 

-утворення клiтин мiєлоїдного ряду та антигензалежне розмноження лiмфоцитiв 

-утворення клiтин лiмфоїдного ряду та антигеннезалежне розмноження лiмфоцитiв 

? 

Де локалiзуються гемопоетичнi клiтини в ЧКМ? 

+розташовуються острiвцями 

-розташовуються дифузно, по всiй площинi кiсткового мозку 

-в центральних дiлянках органа 

-в просвiтi капiлярiв 

? 

В якому вiцi ЧКМ у дiафiзах трубчастих кiсток замiщується на жовтий кiстковий мозок? 

+у 12 - 18 рокiв 

-у 2 - 3 рокiв 

-у 7 - 10 рокiв 

-у 20 - 25 рокiв 

? 

Що є структурно-функцiональною одиницею тимуса? 

+часточка 

-пульпа 

-фолiкули 

-ацинус 

? 

Яких клiтин ~немає~ в кiрковiй речовинi тимуса? 

+В-лiмфоцитiв 

-Т-лiмфоцитiв 

-Т-лiмфобластiв 

-дендритних клiтин 

 

Якi клiтини знаходяться в перикапiлярному просторi? 

макрофаги 

епiтелiоретикулоцити 

тiльця Гассаля 

фiбробласти 

? 

Якi особливостi Т-лiмфоцитiв мозкової речовини тимуса? 



+утворюють рециркулюючий пул клiтин 

-здатнi утворювати плазматичнi клiтини 

-здатнiсть переходити в бластнi форми 

-здатнiсть переходити в В-лiмфоцити 

? 

Коли тимус досягає максимального розвитку? 

+у ранньому дитячому вiцi 

-в старечому вiцi 

-в перiод статевого дозрiвання 

-в зрiлому вiцi 

? 

Що вiдбувається з органiзмом при тимiко-лiмфатичному статусi? 

+зменшується опiрнiсть органiзму до iнфекцiй, iнтоксикацiй 

-збiльшується опiрнiсть органiзму до iнфекцiй, iнтоксикацiй 

-статеве дозрiвання 

-збiльшення кiлькостi лiмфоцитiв 

? 

Якi органи ~не вiдносяться~ до периферiйних органiв кровотворення та iмунного захисту? 

+печiнка 

-селезiнка 

-гемолiмфатичнi вузли 

-лiмфатичнi вузли 

? 

В якому органi розташованi стовбуровi клiтини кровi? 

+червоний кiстковий мозок 

-тимус 

-селезiнка 

-печiнка 

? 

При участi яких клiтин вiдбувається еритропоез? 

+макрофагiв, якi приходять iз селезiнки 

-остеобластiв 

-хондробластiв 

-епiтелiальних 

? 

Коли ЧКМ починає функцiонувати як основний кровотворний орган? 

+на 5 - 7 мiсяцi ембрiонального розвитку 

-на 7 тижнi ембрiонального розвитку 

-на 3 мiсяцi ембрiонального розвитку 

-на 8 - 9 мiсяцi ембрiонального розвитку 

? 

Якi речовини забезпечують пролiферацiю та дозрiвання Т-лiмфоцитiв? 

+тимозин 

-еритропоетин 

-лейкопоетин 

-гiстамiн 

? 

Якi клiтини ~не є~ "клiтинами-няньками"? 

+фiбробласти 

-епiтелiоретикулоцити 

-макрофаги 

-дендритнi клiтини 



? 

Якi судини входять до складу гемато-тимусного бар`єру? 

+гемокапiляри 

-артерiоли 

-венули 

-синусоїднi капiляри 

? 

Якi клiтини ~не входять~ до складу мозкової речовини тимуса? 

+В-лiмфоцити 

-Т-лiмфоцити 

-епiтелiоретикулоцити 

-макрофаги 

? 

В якому термiнi вiдбувається диференцiювання тимуса на кiркову та мозкову речовини? 

+на 3-му мiсяцi ембрiогенеза 

-на 2-му мiсяцi ембрiогенеза 

-на 4-му мiсяцi ембрiогенеза 

-на 5-му мiсяцi ембрiогенеза 

? 

Чим супроводжується тимiко-лiмфатичний статус? 

+недостатнiстю глюкокортикоїдної функцiї кори наднирникiв 

-недостатнiстю мiнералокортикоїдної функцiї кори наднирникiв 

-недостатнiстю гормонiв мозкової речовини наднирникiв 

-збiльшенням глюкокортикоїдної функцiї кори наднирникiв 

? 

Якi функцiї притаманнi для центральних органiв кровотворення та iмунної системи? 

+утворення усiх видiв формених елементiв кровi та антигеннезалежне розмноження лiмфоцитiв 

-утворення усiх видiв формених елементiв кровi та антигензалежне розмноження лiмфоцитiв 

-утворення усiх видiв клiтин мiєлопоезу та антигензалежне розмноження лiмфоцитiв 

-утворення усiх видiв клiтин лiмфопоезу та антигеннезалежне розмноження лiмфоцитiв 

? 

Яка тканина утворює нiжну строму червоного кiсткового мозку? 

+ретикулярна 

-пухка волокниста сполучна 

-епiтелiальна 

-кiсткова 

? 

В якi судини потрапляють утворенi форменi елементи кровi? 

+капiляри синусоїдного типу 

-капiляри соматичного типу 

-капiляри вiсцерального типу 

-артерiї 

? 

Коли починається формування ЧКМ? 

+на 2-му мiсяцi ембрiонального розвитку 

-на 2-му тижнi ембрiонального розвитку 

-на 3-му тижнi ембрiонального розвитку 

-на 3-му мiсяцi ембрiонального розвитку 

? 

Якi клiтини утворюють нiжну строму тимуса? 

+епiтелiоретикулоцити 

-ретикулярнi клiтини 



-лiмфоцити 

-макрофаги 

? 

Яких клiтин ~немає~ в тимусi? 

+В-лiмфоцитiв 

-Т-лiмфоцитiв 

-Т-лiмфобластiв 

-макрофагiв 

? 

Яка головна функцiя гемато-тимусного бар`єру? 

+захищає дозрiваючi Т-лiмфоцити вiд екзогенних антигенiв 

-запобiгає виходу Т-лiмфоцитiв 

-запобiгає виходу В-лiмфоцитiв 

-запобiгає виходу епiтелiоретикулоцитiв 

? 

Чим утворенi тiльця Гассаля? 

+нашаруванням епiтелiоретикулоцитiв 

-нашаруванням Т-лiмфоцитiв 

-нашаруванням В-лiмфоцитiв 

-нашаруванням макрофагiв 

? 

Коли з`являються першi лiмфоцити в тимусi? 

+у кiнцi 2-го мiсяця ембрiогенеза 

-у кiнцi 4-го мiсяця ембрiогенеза 

-у кiнцi 6-го мiсяця ембрiогенеза 

-у кiнцi 8-го мiсяця ембрiогенеза 

? 

Яка фаза ~не притаманна~ для вiкової iнволюцiї? 

+стабiльна 

-швидка 

-повiльна 

-прискорена 

? 

До системи кровотворення та iмунного захисту належать? 

+селезiнка (splen, lien) 

-пiдшлункова залоза (pancreas) 

-печiнка (hepar) 

-надниркова залоза (glandula suprarenalis) 

? 

До системи кровотворення та iмунного захисту не належать? 

+пiдшлункова залоза (pancreas) 

-червоний кiстковий мозок (medulla ossium rubra) 

-тимус (thymus) 

-лiмфатичнi вузли (nodule lymphatici) 

? 

На якi групи класифiкують органи iмунного захисту? 

+центральнi та периферичнi 

-основнi та другоряднi 

-первиннi та вториннi 

-поодинокi та множиннi 

? 

Якi органи кровотворення та iмунного захисту належать до центральних? 



+червоний кiстковий мозок (medulla ossium rubra) 

-селезiнка (splen, lien) 

-лiмфатичнi вузли (nodule lymphatici) 

-гемолiмфатичнi вузли (node lymphatici haemales) 

? 

Якi органи кровотворення та iмунного захисту належать до периферичних? 

+лiмфатичнi вузли (nodule lymphatici), селезiнка 

-тимус (thymus) 

-червоний кiстковий мозок (medulla ossium rubra) 

-надниркова залоза (glandule suprarenalis) 

? 

Яку функцiю виконують органи кровотворення та iмунного захисту? 

+утворення усiх видiв формених елементiв кровi 

-здатнi сприймати подразнення та трансформувати його 

-здатнi до скорочення та виконують руховi процеси всерединi органiзму 

-здатнi продукувати секрети, якi видiляються на зовнi 

? 

Яку функцiю НЕ виконують органи кровотворення та iмунного захисту? 

+здатнi продукувати секрети, якi видiляються на зовнi 

-утворення усiх видiв формених елементiв кровi 

-здатнi до елiмiнацiї (знищення) клiтин кровi 

-здатнi до очищення вiд стороннiх частинок кровi та лiмфи 

? 

Яку функцiю виконують центральнi органи кровотворення та iмунного захисту? 

+утворення усiх видiв формених елементiв кровi та лiмфопоезу 

-утворення ефекторних Т- i В-лiмфоцитiв 

-загибель клiтин кровi, що завершили свiй життєвий цикл 

-перетворення попередникiв Т-лiмфобластiв у Т-лiмфоцити 

? 

Яку функцiю НЕ виконують центральнi органи кровотворення та iмунного захисту? 

+утворення ефекторних Т- i В-лiмфоцитiв 

-утворення еритроцитiв, гранулоцитiв, тромбоцитiв 

-утворення В-лiмфоцитiв i попередникiв Т-лiмфоцитiв 

-створення умов для антигензалежного розмноження лiмфоцитiв 

? 

Яку функцiю виконують периферичнi органи кровотворення та iмунного захисту? 

+утворення ефекторних Т- i В-лiмфоцитiв 

-утворення еритроцитiв, гранулоцитiв, тромбоцитiв 

-утворення В-лiмфоцитiв i попередникiв Т-лiмфоцитiв 

-створення умов для антиген залежного розмноження лiмфоцитiв 

? 

Яку функцiю не виконують периферичнi органи кровотворення та iмунного захисту? 

+утворення усiх видiв формених елементiв кровi та лiмфопоезу 

-утворення ефекторних Т- i В-лiмфоцитiв 

-загибель клiтин кровi, що завершили свiй життєвий цикл 

-перетворення попередникiв Т-лiмфобластiв у Т-лiмфоцити 

? 

Видiляють наступнi iмуннi реакцiї? 

+клiтиннi та гуморальнi 

-рефлекторнi та нервовi 

-тканиннi та органнi 

-органнi та органiзменнi 



? 

Усi органи кровотворення в основi своєї будови мають? 

+ретикулярну тканину 

-слизову тканину 

-нервову тканину 

-пiгментну тканину 

? 

Яку функцiю виконує ретикулярна сполучна тканина у органах кровотворення та iмунного захисту? 

+утворює строму та виконує роль специфiчного мiкрооточення 

-трофiчну та опорну 

-здатна сприймати подразнення та трансформувати його 

-секреторна та фагоцитозна 

? 

Де вiдбувається остаточне диференцiювання Т-лiмфоцитiв? 

+в паракортикальнiй зонi лiмфатичного вузла 

-в лiмфоїдних фолiкулах лiмфатичного вузла 

-в часточках вилочкової залози 

-в червонiй пульпi селезiнки 

? 

Де вiдбувається остаточне диференцiювання В-лiмфоцитiв? 

+в лiмфоїдних фолiкулах лiмфатичного вузла i селезiнки 

-в часточках вилочкової залози 

-в паракортикальнiй зонi лiмфатичного вузла 

-в червонiй пульпi селезiнки 

? 

Функцiї лiмфатичних вузлiв? 

+iмунологiчний захист 

-лiмфоцитопоез 

-видiлення iнсулiноподiбного чинника 

-депонування кровi 

? 

Якi структурнi компоненти входять до складу капсули лiмфатичного вузла? 

+колагеновi, еластичнi волокна та фiбробласти 

-клiтини мезотелiя 

-нейроцити 

-дендритнi клiтини 

? 

Яка тканина утворює нiжну строму лiмфатичного вузла? 

+ретикулярна тканина 

-жирова тканина 

-щiльна волокниста сполучна тканина 

-епiтелiальна 

? 

На якi зони можна подiлити паренхiму лiмфатичного вузла? 

+зона кiркової та мозкової речовини 

-зона розташування жирових клiтин 

-фiбробластична зона 

-зона ретикулоендотелiоцитiв 

? 

Якi структури укладають остов лiмфоїдних фолiкулiв лiмфатичного вузла? 

+ретикулярнi клiтини 

-колагеновi волокна 



-еластичнi волокна 

-м`язовi волокна 

? 

Якi з перерахованих клiтин НЕ входять до складу гермiнативного центру лiмфоїдного фолiкула 

лiмфатичного вузла? 

+еритроцити та жировi клiтини 

-дендритнi клiтини 

-лiмфобласти 

-вiльнi макрофаги 

? 

Якi клiтини домiнують у периферичнiй зонi лiмфоїдного фолiкула лiмфатичного вузла? 

+малi лiмфоцити 

-дендритнi клiтини 

-жировi клiтини 

-фiбробласти 

? 

До якого типу клiтин вiдносяться дендритнi клiтини? 

+фiксованi макрофаги 

-вiльнi макрофаги 

-фiбробласти 

-вiдростчатi епiтелiоцити 

? 

Яка участь дендритних клiтин лiмфатичного вузла в iмунних реакцiях? 

+фiксацiя iмуноглобулiнiв i антигенiв на своїй поверхнi 

-стимулювання перетворення В-лiмфоцитiв у плазмоцити 

-продукцiя антитiл 

-передача iнформацiї про антиген В-лiмфоцитам 

? 

Якi клiтини паракортикальної зони лiмфатичного вузла утворюють основний елемент мiкрооточення? 

+iнтердигiтуючi клiтини 

-фiбробласти 

-вiдростчатi епiтелiоцити 

-вiльнi макрофаги 

? 

Яку функцiю виконують iнтердигiтуючi клiтини лiмфатичного вузла? 

+iндукцiя пролiферацiї Т-лiмфоцитiв 

-iндукцiя пролiферацiї В-лiмфоцитiв 

-фагоцитоз антигенiв 

-продукцiя антитiл 

? 

Якi основнi результати диференцiювання Т-лiмфоцитiв у паракортикальнiй зонi лiмфатичного вузла? 

+перетворення в ефекторнi клiтини 

-перетворення в плазмоцити 

-перетворення в макрофаги 

-загибель Т-лiмфоцитiв 

? 

У яких дiлянках лiмфатичного вузла вiдбувається утворення плазматичних клiтин? 

+у мозкових тяжах 

-на периферiї лiмфатичних фолiкулiв 

-у центрi лiмфатичного фолiкула 

-у паракортикальнiй зонi 

? 



Якi синуси НЕ розрiзняють у лiмфатичному вузлi? 

+центральний синус 

-ворiтний синус 

-крайовий синус 

-промiжний синус 

мозковий синус 

? 

Якi клiтини обмежують синуси лiмфатичного вузла? 

+ендотелiоподiбнi ретикулярнi клiтини (береговi макрофаги) 

-фiбробласти 

-гладкi м`язовi клiтини 

-мезотелiоцити 

? 

Якi функцiї виконують синуси лiмфатичного вузла? 

+циркуляцiя лiмфи i затримка антигенiв шляхом фагоцитозу 

-циркуляцiя кровi 

-розмноження зернистих лейкоцитiв 

-пролiферацiя лiмфоцитiв 

? 

Яку функцiю НЕ виконує селезiнка? 

+утворення еритроцитiв 

-продукцiя речовин, що пригнiчують еритропоез 

-депонування кровi 

-участь у реакцiях клiтинного i гуморального iмунiтету 

? 

До якого перiоду ембрiогенезу в селезiнцi припиняється мiєлопоез? 

+до моменту народження 

-до 7-8 тижня 

-до 12 тижня 

-до 5 мiсяця 

? 

На якому тижнi ембрiогенезу в селезiнцi з`являються макрофаги? 

+на 7-8-ому тижнi 

-на 4-ому тижнi 

-на 6-ому тижнi 

-на 12-ому тижнi 

? 

На якому тижнi ембрiогенезу в селезiнцi з`являються В-лiмфоцити? 

+на 12-ому тижнi 

-на 10-ому тижнi 

-на 5-ому тижнi 

-на 7-ому тижнi 

? 

Якi елементи НЕ входять до складу капсули селезiнки? 

+жировi клiтини 

-еластичнi та колагеновi волокна 

-фiбробласти 

-гладкi м`язовi клiтини 

? 

Скiльки зон розрiзняють у лiмфатичних вузликах селезiнки? 

+чотири 

-двi 



-шiсть 

-три 

? 

Якi з перерахованих зон НЕ входять до складу лiмфатичних вузликiв селезiнки? 

+кiркова зона 

-крайова (маргiнальна) зона 

-мантiйна зона 

-перiартерiальна зона 

? 

Якi клiтини знаходяться в перiартерiальнiй зонi лiмфатичного вузлика селезiнки? 

+iнтердигiтуючi та Т-лiмфоцити 

-В-лiмфоцити 

-скупчення гладких м`зових клiтин 

-нейтрофiльнi лейкоцити 

? 

Якi клiтини знаходяться в центрi розмноження лiмфатичного вузла селезiнки? 

+дендритнi клiтини, В-лiмфобласти 

-фiбробласти 

-iнтердигiтуючi клiтини 

-Т-лiмфоцити 

? 

Якi клiтини знаходяться в крайовiй зонi лiмфатичного вузлика? 

+Т- i В- лiмфоцити, макрофаги 

-фiбробласти 

-iнтердигiтуючi клiтини 

-дендритнi клiтини 

? 

Якi клiтини заходяться в мантiйнiй зонi лiмфатичного вузлика селезiнки? 

+малi В-лiмфоцити, плазмоцити 

-iнтердигiтуючi клiтини 

-дендритнi клiтини 

-фiбробласти 

? 

Якi структурнi компоненти НЕ утворюють червону пульпу селезiнки? 

+Т-лiмфоцити 

-ретикулярнi клiтини 

-тромбоцити 

-капiляри синусоїдного типу 

еритроцити, що гинуть 

? 

Що вiдбувається з еритроцитами селезiнки в кiнцi життєвого циклу? 

+накопичення i поглинання макрофагами у червонiй пульпi 

-йдуть у кровоплин 

-поглинаються нейтрофiльними лейкоцитами 

-лiзуються ферментами гiгантських клiтин стороннiх тiл 

? 

За топографiєю якi лiмфатичнi вузли НЕ видiляють? 

+зовнiшнi лiмфатичнi вузли 

-вузли тiла (соматичнi) 

-нутрощiв (вiсцеральнi) 

-змiшанi, що збирають лiмфу як вiд нутрощiв, так i вiд iнших органiв 

? 



Яку форму мають лiмфатичнi вузли? 

+бобоподiбну форму 

-кулясту форму 

-подовжену форму 

-форму трубки 

? 

"Ворота" - це мiсце входу i виходу яких структур лiмфатичного вузла? 

+вхiд артерiй та нервiв i виходу вен та виносних лiмфатичних судин 

-вихiд артерiй та нервiв i вхiд вен та виносних лiмфатичних судин 

-вхiд приносних лiмфатичних судин 

-вхiд виносних лiмфатичних судин 

? 

Якi структури лiмфатичного вузла входять з протилежного боку "ворiт", з випуклої сторони? 

+приноснi лiмфатичнi судини 

-виноснi лiмфатичнi судини 

-артерiї та нерви 

-синусоїднi вени 

? 

Яку функцiю виконують пучки гладких м`язових клiтин, якi розташованi у дiлянцi ворiт лiмфатичного 

вузла? 

+беруть участь у формуваннi опорно-скоротливого апарату вузла 

-секреторна функцiя 

-моторна функцiя 

-регуляторна функцiя 

? 

Якi структури вiдходять вiд сполучнотканинної капсули всередину лiмфатичного вузла через вiдносно 

правильнi промiжки? 

+тонкi сполучнотканиннi перегородки - трабекули 

-мозковi тяжi 

-синусоїднi капiляри 

-лiмфатичнi фолiкули 

? 

Якої зони НЕ iснує на зрiзах вузла, проведених через його "ворота"? 

+перiартерiальну зону 

-периферiйну, бiльш щiльну кiркову речовину 

-паракортикальну (дифузну або тимусзалежну) зону 

-центральну свiтлу мозкову речовину 

? 

Якi структури утворюють кiркову речовину лiмфатичного вузла? 

+лiмфатичнi вузлики (фолiкули) 

-дендритнi клiтини 

-"iнтердигiтатнi клiтини" 

-системи синусiв 

? 

Що таке лiмфатичний вузлик (фолiкул)? 

+кулястi скупчення В-лiмфоцитiв 

-кулястi скупчення Т-лiмфоцитiв 

-кулястi скупчення мозкових тяжiв 

-кулястi скупчення трабекул 

? 

Який вигляд мають В-залежнi зони? 

+лiмфатичних вузликiв 



-кулястi скупчення мозкових тяжiв 

-тонких сполучнотканинних перегородок - трабекул 

-вiдповiдають мiжфолiкулярним дiлянкам лiмфоїдної тканини 

? 

Який вигляд мають Т-залежнi зони? 

+вiдповiдають мiжфолiкулярним дiлянкам лiмфоїдної тканини 

-кулястi скупчення мозкових тяжiв 

-тонких сполучнотканинних перегородок - трабекул 

-вигляд лiмфатичних вузликiв 

? 

Якi клiтини вкривають лiмфатичний вузлик ззовнi? 

+ретикулоендотелiоцити 

-лейкоцити 

-дендритнi клiтини 

-iнтердигiтатнi клiтини 

? 

"Береговi клiтини" - це: 

+фiксованi макрофаги 

-вiльнi макрофаги 

-антигенпрезентуючi клiтини 

-антитiлпродуценти 

? 

Функцiї гермiнативного центру лiмфатичного вузлика? 

+здiйснюється розмноження лiмфоцитiв i локалiзованi переважно В-лiмфобласти 

-здiйснюється розмноження лiмфобластiв i локалiзованi переважно В-лiмфоцити 

-здiйснюється розмноження лiмфоцитiв i локалiзованi переважно Т-лiмфобласти 

-здiйснюється розмноження лiмфобластiв i локалiзованi переважно Т-лiмфоцити 

? 

Що є активатором реактивного центра лiмфатичного фолiкула лiмфатичного вузла? 

+мiкробна iнтоксикацiя органiзму 

-пошкодження значної кiлькостi еритроцитiв 

-руйнування та загибель макрофагiв 

-ушкодження лiмфатичного вузла 

? 

Плазмоцити - це: 

+антитiлопродуценти 

-фiксованi макрофаги 

-вiльнi макрофаги 

-антигенпрезентуючi клiтини 

? 

Паракортикальна (тимусзалежна) зона лiмфатичного вузла розташована на межi? 

+кiркової та мозкової речовини 

-капсули та кiркової речовини 

-синусами 

-капсули та мозкової речовини 

? 

"Iнтердигiтатнi клiтини" - це: 

+рiзновид макрофагiв, якi втратили здатнiсть до фагоцитозу 

-антитiлопродуценти 

-антигенпрезентуючi клiтини 

-вiдростчатi клiтини 

? 



Якi структури утворюють мозкову речовину лiмфатичного вузла? 

+мозковi тяжi, сполучнотканиннi перегородки 

-дендритнi клiтини 

-лiмфатичнi вузлики 

-паракортикальна зона 

? 

Що є джерелом утворення лiмфатичних вузлiв у ембрiогенезi? 

+мезенхiма 

-ентодерма 

-ектодерма 

-мезодерма 

? 

Яку Ви знаєте особливiсть гемолiмфатичних вузлiв? 

+у їх синусах циркулює кров 

-у їх синусах циркулює лiмфа 

-мають великi розмiри 

-з вiком їх функцiя посилюється 

? 

Процес елiмiнацiї, який вiдбувається у селезiнцi - це: 

+знищення еритроцитiв 

-вiдновлення еритроцитiв 

-пригнiчення еритропоезу 

-диференцiацiя лiмфоцитiв 

? 

Аналогом перiартерiальної зони селезiнки у лiмфовузлi? 

+тимусзалежна паракортикальна зона 

-периферiйна зона (кiркова речовина) 

-центральна зона (мозкова речовина) 

-системи синусiв 

? 

Аналогом селезiнкових тяжiв Бiльрота у лiмфатичних вузлах є: 

+мозковi тяжi 

-трабекули 

-сполучнотканинна капсула 

-система синусiв 

? 

Назвiть клiтини, якi продукують перфорiни: 

+Т - кiлери 

-Т - хелпери 

-Т - супресори 

-плазмоцити 

? 

Якi клiтини стимулюють пролiферацiю i дозрiвання Т - кiлерiв? 

+iнтердигiтуючi клiтини 

-дендритнi клiтини 

-В - лiмфоцити 

-Т - супресори 

? 

У комплексi iз якою молекулою презентується антиген у реакцiях клiтинного iмунiтету? 

+МНС - I 

-МНС - II 

-CD4 



-CD8 

? 

Якi клiтини є ефекторними у реакцiях клiтинного iмунiтету? 

+Т - кiлери 

-Т - хелпери 

-Т - супресори 

-плазмоцити 

? 

Якi клiтини забезпечують вiдторгнення трансплантата? 

+Т - кiлери 

-Т - хелпери 

-Т -пам'ятi 

-плазмоцити 

? 

Назвiть речовину, яка викликає загибель чужерiдної клiтини: 

+перфорiн 

-IЛ - 4 

-IФН 

-IЛ - 5 

? 

Де вiдбувається антигенНезалежний процес пролiферацiї i диференцiювання Т - лiмфоцитiв? 

+у тимусi 

-у Т - зонах лiмфовузлiв i селезiнки 

-у Т - зонах поодиноких лiмфатичних вузликiв 

-у перiартерiальнiй зонi селезiнки 

? 

Якi структури знищують вiрус-iнфiкованi клiтини? 

+Т - кiлери 

-Т - хелпери 

-плазмоцити 

-макрофаги 

? 

Назвiть кластер диференцiювання Т - кiлера? 

+CD8 

- CD4 

-CD1 

-CD25 

? 

Назвiть клiтину, яка презентує антиген В - лiмфоциту: 

+дендритна 

-iнтердигiтуюча 

-В - лiмфобласт 

-Т - хелпер 

? 

Назвiть цитокiн, який стимулює антигензалежну бласттрансформацiю В - лiмфоцита? 

+IЛ - 4 

-IЛ - 2 

-IЛ - 1 

-IЛ - 6 

? 

Назвiть цитокiн, який стимулює антигензалежну пролiферацiю В - бластiв? 

+IЛ - 5 



-IЛ - 6 

-IЛ - 4 

-IЛ - 2 

? 

Назвiть цитокiн, який стимулює антигензалежне диференцiювання В - лiмфобластiв? 

+IЛ - 6 

-IЛ - 5 

-IЛ - 4 

-IЛ - 1 

? 

Назвiть клiтини, якi викликають симптоми алергiї: 

+тканиннi базофiли 

-плазмоцити 

-В - лiмфоцити 

-Т - хелпери 

? 

Якi клiтини взаємодiють у реакцiях гуморального iмунiтету? 

+АПК, Т - хелпери, Т - супресори, В - лiмфоцити, макрофаги 

-АПК, Т - кiлери, плазмоцити, В - лiмфоцити, Т - супресори 

-АПК, В - лiмфобласти, плазмоцити, Т - хелпери, Т - супресори 

-АПК, В - лiмфоцити, Т - хелпери, Т - супресори, Т - кiлери 

? 

Якi клiтини синтезують i секретують iмуноглобулiни? 

+плазмоцити 

-макрофаги 

-Т - хелпери 

-В - пам'ятi 

? 

IЛ - 1 секретують: 

+АПК 

-В - лiмфоцити 

-Т - хелпери 

-Т - супресори 

? 

Назвiть цитокiн, який активує Т - хелпер до пролiферацiї i диференцiювання: 

+IЛ - 2 

-IЛ - 1 

-IЛ - 4 

-IЛ – 5 

? 

Якi особливостi будови фолiкулiв в умовах гiперфункцiї щитоподiбної залози? 

+зменшення розмiрiв фолiкулiв, збiльшення висоти тироцитiв 

-збiльшення розмiрiв фолiкулiв, тироцити мають плоску форму 

-збiльшення розмiрiв фолiкулiв, збiльшення висоти тироцитiв 

-зменшення розмiрiв фолiкулiв, тироцити мають плоску форму 

? 

Якi особливостi будови фолiкулiв в умовах гiперфункцiї щитоподiбної залози? 

+зниження спорiдненостi колоїду до барвникiв 

-пiдвищення спорiдненостi колоїду до барвникiв 

-збiльшення розмiрiв фолiкулiв, тироцити мають плоску форму 

-збiльшення розмiрiв фолiкулiв, збiльшення висоти тироцитiв 

? 



Якi особливостi будови фолiкулiв в умовах гiпофункцiї щитоподiбної залози? 

+збiльшення розмiрiв фолiкулiв, тироцити мають плоску форму 

-зменшення розмiрiв фолiкулiв, збiльшення висоти тироцитiв 

-збiльшення розмiрiв фолiкулiв, збiльшення висоти тироцитiв 

-зменшення розмiрiв фолiкулiв, тироцити мають плоску форму 

? 

Якi особливостi будови фолiкулiв в умовах гiпофункцiї щитоподiбної залози? 

+пiдвищення спорiдненостi колоїду до барвникiв 

-зменшення розмiрiв фолiкулiв, збiльшення висоти тироцитiв 

-збiльшення розмiрiв фолiкулiв, збiльшення висоти тироцитiв 

-зменшення розмiрiв фолiкулiв, тироцити мають плоску форму 

? 

Якi гормони тироцитiв поступають у кров? 

+тироксин, трийодотиронiн 

-монойодотирозин, дийодотирозин 

-тироглобулiн 

-кальцитонiн, соматостатин 

? 

Якi гормони продукують парафолiкулярнi ендокриноцити щитоподiбної залози? 

+кальцитонiн, соматостатин 

-монойодотирозин, дийодотирозин 

-тироглобулiн 

-тироксин, трийодотиронiн 

? 

Якими клiтинами утворена паренхiма прищитоподiбної залози? 

+головними i оксифiльними паратироцитами 

-хромофобними i хромофiльними ендокриноцитами 

-оксифiльними i базофiльними ендокриноцитами 

-фолiкулярними i парафолiкулярними ендокриноцитами 

? 

Яку функцiю виконує паратгормон? 

+пiдвищення рiвня кальцiю у кровi 

-зменшення рiвня кальцiю у кровi 

-зменшення рiвня калiю у кровi 

-регуляцiя метаболiзму лiпiдiв 

? 

Який гормон є антагонiстом паратгоромона? 

+кальцитонiн 

-фолiтропiн 

-тироксин 

-соматостатин 

? 

У якiй послiдовностi (ззовнi всередину) розташовуються зони кори надниркової залози? 

+клубочкова, суданофобна, пучкова, сiтчаста 

-суданофобна, клубочкова, пучкова, сiтчаста 

-сiтчаста, клубочкова, пучкова, суданофобна 

-пучкова, сiтчаста, клубочкова, суданофобна 

? 

Якi гормони секретують ендокриноцити клубочкової зони кори наднирникiв? 

+альдостерон 

-глюкокортикоїднi гормони 

-андрогени, жiночi статевi гормони 



-норадреналiн, адреналiн 

? 

Якi гормони секретують ендокриноцити пучкової зони кори наднирникiв? 

+глюкокортикоїднi гормони 

-андрогени, жiночi статевi гормони 

-альдостерон 

-норадреналiн, адреналiн 

? 

Якi гормони секретують ендокриноцити сiтчастої зони кори наднирникiв? 

+андрогени, жiночi статевi гормони 

-глюкокортикоїднi гормони 

-альдостерон 

-норадреналiн, адреналiн 

? 

Якi гормони секретують мозковi ендокриноцити наднирникiв? 

+норадреналiн, адреналiн 

-глюкокортикоїднi гормони 

-альдостерон 

-андрогени, жiночi статевi гормони 

-ренiн 

? 

Якi з перерахованих структур є ембрiональними зачатками для розвитку надниркових залоз? 

+целомiчний епiтелiй 

-епiтелiй даху ротової бухти 

-ентодерма 

-ектодерма 

? 

Якi з перерахованих структур є ембрiональними зачатками для розвитку надниркових залоз? 

+зачатки симпатичних ганглiїв 

-епiтелiй даху ротової бухти 

-ентодерма 

-ектодерма 

? 

Якi з перерахованих структур є ембрiональними зачатками для розвитку прищитоподiбної залози? 

+епiтелiй зябрових кишень 

-епiтелiй вентральної стiнки глоткової кишки 

-ганглiозна пластинка 

-епiтелiй ротової бухти 

? 

Якi з перерахованих структур є ембрiональними зачатками для розвитку щитоподiбної залози? 

+епiтелiй вентральної стiнки глоткової кишки 

-ганглiозна пластинка 

-епiтелiй ротової бухти 

-епiтелiй зябрових кишень 

? 

Яка з перерахованих ознак притаманна тироцитам? 

+наявнiсть дрiбних базофiльних гранул у цитоплазмi 

-вiдсутнiсть гранул у цитоплазмi 

-ексцентрично розташування ядра 

-наявнiсть великих оксифiльних гранул у цитоплазмi 

? 

Яке джерело розвитку тироцитiв? 



+епiтелiальнi вирости зябрових кишень 

-п`ята пара глоткових дуг 

-епiтелiальнi вирости 3-4 пар глоткових кишень 

? 

Якi з перерахованих ознак притаманнi для парафолiкулярних ендокриноцитiв (кальцитонiноцити)? 

+не здатнi до поглинання йоду 

-виведення секрету у просвiт фолiкула 

-активне поглинання йоду 

-не здатнi до оксифiлiї 

? 

Якi особливостi НЕ характернi для клiтин пучкової i сiтчастої зони? 

+велика кiлькiсть лiзосом 

-наявнiсть дрiбних включень лiпiдiв 

-мiтохондрiї з тубулярними кристалами 

-добре розвинута гладка ЕПС 

? 

Якi з перерахованих ознак притаманнi для тироцитiв? 

+активне поглинання йоду 

-розташовуються у мiжфолiкулярних прошарках сполучної тканини 

-виводять тироглобулiн у кровоносне русло 

-не здатнi до поглинання йоду 

? 

У яких дiлянках кiркової речовини надниркових залоз розташовуються камбiальнi клiтини? 

+пiд капсулою 

-у складi капсули 

-мiж пучковою i сiтчастою зонами 

-на межi кiркової i мозкової речовини 

? 

У яких дiлянках кiркової речовини надниркових залоз розташовуються камбiальнi клiтини? 

+мiж клубочковою i пучковою зонами 

-у складi капсули 

-мiж пучковою i сiтчастою зонами 

-на межi кiркової i мозкової речовини 

? 

Якi особливостi розташування ендокриноцитiв у пучковiй зонi кори наднирникiв? 

+утворюють радiально орiєнтованi тяжi 

-утворюють округлi скупчення 

-розташовуються поодинцi 

-утворюють розгалуженi тяжi, якi утворюють мiж собою анастомози 

? 

Якi особливостi розташування ендокриноцитiв у клубочковiй зонi кори наднирникiв? 

+утворюють округлi скупчення 

-утворюють радiально орiєнтованi тяжi 

-розташовуються поодинцi 

-утворюють розгалуженi тяжi, якi утворюють мiж собою анастомози 

? 

Якi особливостi розташування ендокриноцитiв у сiтчастiй зонi кори наднирникiв? 

+утворюють розгалуженi тяжi, якi утворюють мiж собою анастомози 

-розташовуються поодинцi 

-утворюють радiально орiєнтованi тяжi 

-утворюють округлi скупчення 

? 



Який тип гранул притаманний для цитоплазми парафолiкулярних ендокриноцитiв щитоподiбної 

залози? 

+аргiрофiльнi гранули 

-ацидофiльнi гранули 

-базофiльнi гранули 

-нейтрофiльнi гранули 

? 

Яку функцiю виконує щитоподiбна залоза? 

+забезпечує кальцiєвий гомеостаз кровi 

-забезпечує регуляцiю фотоперiодичностi роботи органiв i систем 

-здiйснює безпосереднiй вплив на лактоцити, меланоцити, адипоцити 

-виконує функцiю депо гормонiв 

? 

Яку функцiю виконує щитоподiбна залоза? 

+регулює основний обмiн 

-регуляцiя дiяльностi периферiйних ланок ендокринної системи 

-забезпечує регуляцiю фотоперiодичностi роботи органiв i систем 

-здiйснює безпосереднiй вплив на лактоцити, меланоцити, адипоцити 

? 

Що входить до складу фолiкулярного колоїду щитоподiбної залози? 

+тироглобулiн 

-базофiльнi гранули 

-глюкокортикоїднi гормони 

-ферменти 

? 

Функцiя мiкроворсинок, розташованих на апiкальнiй поверхнi тироцитiв щитоподiбної залози? 

+участь у виведеннi секреторних продуктiв фолiкула 

-синтез бiологiчно активних речовин 

-синтез ферментiв 

-секрецiя гормонiв 

? 

Якi клiтиннi контакти притаманнi тироцитам щитоподiбної залози? 

+десмосомнi 

-нексуси 

-адгезiя 

-по типу замка 

? 

Яку форму мають тироцити за умов нормофункцiї щитоподiбної залози? 

+кубiчну форму i шароподiбне ядро 

-приймають призматичну форму 

-стають плоскими, ядра витягуються паралельно базальнiй мембранi 

-полiгональну 

? 

Яку форму мають тироцити за умов гiперфункцiї щитоподiбної залози? 

+приймають призматичну форму 

-кубiчну форму i шароподiбне ядро 

-стають плоскими, ядра витягуються паралельно базальнiй мембранi 

-полiгональну 

? 

Яку форму мають тироцити за умов гiпофункцiї щитоподiбної залози? 

+стають плоскими, ядра витягуються паралельно базальнiй мембранi 

-кубiчну форму i шароподiбне ядро 



-приймають призматичну форму 

-полiгональну 

? 

Яку патологiю зумовлює гiпофункцiя щитоподiбної залози у ранньому дитячому вiцi? 

+кретинiзм 

-мiкседема 

-тетанiя 

-базедова хвороба 

? 

Яку патологiю зумовлює гiпофункцiя щитоподiбної залози у дорослому вiцi? 

+мiкседема 

-базедова хвороба 

-тетанiя 

-кретинiзм 

? 

Яка патологiя виникає у разi гiперфункцiї щитоподiбної залози? 

+базедова хвороба 

-тетанiя 

-мiкседема 

-кретинiзм 

? 

Яку функцiю НЕ виконує прищитоподiбна залоза? 

+забезпечує регуляцiю фотоперiодичностi роботи органiв i систем 

-регуляцiя метаболiзму кальцiю 

-пiдсилює синтез метаболiту вiтамiна D 

-зменшує рiвень фосфору у кровi 

? 

Який патологiчний стан розвивається у разi зниження або повного виключення функцiї 

прищитоподiбних залоз? 

+тетанiя 

-базедова хвороба 

-мiкседема 

-кретинiзм 

? 

До мiнералокортикостероїдних гормонiв надниркової залози належать наступнi бiологiчно активнi 

речовини? 

+альдостерон 

-гiдрокортизон (кортизол) 

-стероїди 

-епiнiфрин 

? 

На синтез i секрецiю альдостерону (мiнералокортикостероїдний гормон) надниркової залози НЕ має 

впливу? 

+релiзiнг-система 

-гормон епiфiза - адреногломерулотропiн 

-компоненти ренiн-ангiотензинової системи 

-натрiйуретичнi фактори 

? 

Продуктом синтезу пучкової зони є глюкокортикостероїди до яких належать наступнi гормони? 

+кортизон, кортикостерон 

-альдостерон 

-адреналiн 



-норадреналiн 

? 

Епiнефроцити мозкової речовини надниркової залози секретують наступний гормон? 

+адреналiн 

-альдостерон 

-норадреналiн 

-кортизол 

? 

Норепiнефроцити мозкової речовини надниркової залози секретують наступний гормон? 

+норадреналiн 

-альдостерон 

-адреналiн 

-кортизол 

? 

Якi органели тироцита приймають участь у синтезi тироглобулiн? 

+гр. ЕПС, комплекс Гольджi 

-лiзосоми 

-мiкротрубочки 

-ендосоми 

? 

В яких органелах тироцита утворюються трийодтиронiн i тироксин? 

+лiзосом 

-гр. ЕПС 

-комплекс Гольджi 

-мiтохондрiї 

? 

Яка група елементiв в ендокриннiй системi НЕ iснує? 

+скупчення лiмфоїдних елементiв у стiнцi травного каналу 

-центральнi регуляторнi органи 

-периферiйнi ендокриннi органи 

-органи, якi поєднують ендокриннi та неендокриннi функцiї 

-поодинокi гормонпродукючi клiтини 

? 

Якi органи належать до центральних регуляторних органiв ендокринної системи? 

+гiпоталамус, гiпофiз, епiфiз 

-щитоподiбна залоза, прищитоподiбна залоза, наднирковi залози 

-гонади (яєчко, яєчники), плацента, пiдшлункова залоза, нирки 

-нейроендокриннi клiтини групи неендокринних органiв APUD-системи 

? 

Який орган НЕ належить до центральних регуляторних органiв ендокринної системи? 

+щитоподiбна залоза 

-гiпоталамус 

-гiпофiз 

-епiфiз 

? 

Якi органи належать до периферiйних органiв ендокринної системи? 

+щитоподiбна залоза, прищитоподiбна залоза, наднирковi залози 

-гiпоталамус, гiпофiз, епiфiз 

-нейроендокриннi клiтини групи неендокринних органiв APUD-ситеми 

-гонади (яєчко, яєчники), плацента, пiдшлункова залоза, нирки 

? 

Який орган НЕ належить до периферiйних органiв ендокринної системи? 



+пiдшлункова залоза 

-щитоподiбна залоза 

-прищитоподiбна залоза 

-наднирковi залози 

? 

Гормони або бiологiчно активнi речовини є продуктом секрецiї органiв якої системи органiзму? 

+органiв ендокринної системи 

-органiв кровотворної системи 

-органiв iмунного захисту 

-органiв нервової системи 

? 

Який клас гормонiв НЕ iснує? 

+глiкозамiноглiкани 

-пептиди 

-похiднi амiнокислот 

-стероїди 

? 

Якого виду ендокринної регуляцiї НЕ iснує? 

+аутоiмунна регуляцiя 

-автокринна регуляцiя 

-паракринна регуляцiя 

-ендокринна регуляцiя 

-нервова регуляцiя 

? 

Що НЕ є характерним для будови ендокринних залоз? 

+мають декiлька вивiдних протокiв 

-вiдсутнi вивiднi протоки 

-мають добре розвинену судинну сiтку 

-клiтини ендокринних органiв утворюють скупчення - фолiкули 

-ендокриноцити мають специфiчнi гранули 

? 

До якого групи органiв ендокринної системи належить гiпоталамус? 

+центральнi регуляторнi органи 

-периферiйнi ендокриннi органи 

-органи, якi поєднують ендокриннi та неендокриннi функцiї 

-поодинокi гормонпродукючi клiтини 

? 

Умовно у гiпоталамусi розрiзняють: 

+переднiй, середнiй, заднiй гiпоталамус 

-дистальну, промiжну, туберальну, задню частки 

-кiркову речовину, паракортикальну зону, мозкову речовину 

-бiлу пульпу, перiартерiальну зону, червону пульпу 

? 

Якi двi пари ядер входять до складу переднього гiпоталамуса? 

+супраоптичнi та паравентрикулярнi ядра 

-аркуатнi i дорсомедiальнi ядра 

-вентромедiальнi i супрахiазматичнi ядра 

-аркуатнi i супрахiазматичнi ядра 

? 

Який гормон синтезують нейросекреторнi клiтини супраоптичних ядер переднього гiпоталамуса? 

+вазопресин 

-окситоцин 



-лiберин 

-статин 

? 

Який гормон синтезують нейросекреторнi клiтини паравентрикулярних ядер переднього 

гiпоталамуса? 

+окситоцин 

-вазопресин 

-лiберин 

-статин 

? 

Яка функцiя НЕ характерна для вазопресину (гормон переднього гiпоталамуса)? 

+зумовлює скорочення гладких мiоцитiв матки пiд час пологiв 

-зумовлює пiдвищення тиску кровi 

-може зменшувати сечовидiлення 

-регуляцiя температури тiла, дiяльностi серцево-судинної системи 

? 

Яку функцiю виконує окситоцин (гормон переднього гiпоталамуса)? 

+зумовлює скорочення гладких мiоцитiв матки пiд час пологiв 

-зумовлює пiдвищення тиску кровi 

-може зменшувати сечовидiлення 

-регуляцiя температури тiла, дiяльностi серцево-судинної системи 

? 

До середнього (медiобазального) гiпоталамуса НЕ належать: 

+парвентрикулярнi ядра 

-преоптична зона 

-аркуатнi ядра 

-вентромедiальнi ядра 

-дорсомедiальнi ядра 

? 

Якi гормони синтезують нейросекреторнi клiтини ядер середнього гiпоталамуса? 

+лiберини i статини 

-вазопресин i окситоцин 

-пролактин i соматотропiн 

-серотонiн i мелатонiн 

? 

Якi гормони входять до релiзинг-гормонiв? 

+лiберини i статини 

-вазопресин i окситоцин 

-пролактин i соматотропiн 

-серотонiн i мелатонiн 

? 

До якої групи органiв ендокринної системи належить гiпофiз? 

+центральнi регуляторнi органи 

-периферiйнi ендокриннi органи 

-органи, якi поєднують ендокриннi та неендокриннi функцiї 

-поодинокi гормонпродукючi клiтини 

? 

Яку функцiю НЕ виконує гiпофiз? 

+забезпечує регуляцiю фотоперiодичностi роботи органiв i систем 

-регуляцiя дiяльностi периферiйних ланок ендокринної системи 

-здiйснює безпосереднiй вплив на лактоцити, меланоцити, адипоцити 

-виконує функцiю депо гормонiв 



? 

Яка частка гiпофiза НЕ входить до складу аденогiпофiза? 

+задня частка 

-дистальна частка 

-промiжна частка 

-туберальна частка 

? 

Яку основну функцiю виконує аденогiпофiз? 

+синтез i видiлення у кров гормонiв 

-нагромадження та виведення у кров вазоприсина i окситоцина 

-забезпечує регуляцiю дiяльностi статевої системи 

-пригнiчує секрецiю гонадолiберина гiпоталамусом 

? 

Якi клiтини входять до складу передньої (дистальної) частки гiпофiза? 

+хромофiльнi та хромофобнi ендокриноцити 

-дендритнi та береговi клiтини 

-тiльця Герiнга та пiтуїцити 

-глiоцити i пiнеалоцити 

? 

На якi два типи подiляються хромофiльнi ендокриноцити передньої (дистальної) частки гiпофiза? 

+ацидофiльнi i базофiльнi 

-фолiкулярно-зiрчастi i малодиференцiйованi камбiальнi клiтини 

-меланотропнi i лiпотропнi клiтини 

-дендритнi та береговi клiтини 

? 

Якi два типа гранул входять до складу ацидофiльних ендокриноцитiв передньої (дистальної) частки 

гiпофiза? 

+соматотропнi i лактотропнi 

-гонадотропнi i тиротропнi 

-кортикотропнi 

-меланотропнi i лiпотропнi 

? 

Яку функцiю виконує гормон передньої (дистальної) частки гiпофiза соматотропiн? 

+стимулює рiст кiсток у довжину 

-стимулює секрецiю молока 

-стимулює сперматогенез 

-стимулює секрецiю гормонiв кори надниркових залоз 

? 

Яку функцiю виконує гормон передньої (дистальної) частки гiпофiза пролактин? 

+стимулює розвиток молочних залоз i лактацiю 

-стимулює рiст кiсток у довжину 

-стимулює синтез i секрецiю гомонiв щитоподiбної залози 

-стимулює секрецiю прогестерону в жiнок i тестостерону в чоловiкiв 

? 

Який тип гранул НЕ входить до складу базофiльних ендокриноцитiв передньої (дистальної) частки 

гiпофiза? 

+соматотропнi 

-гонадотропнi 

-тиротропнi 

-кортикотропнi 

? 

Яку функцiю виконує гонадотропний гормон передньої (дистальної) частки гiпофiза фолiтропiн? 



+стимулює секрецiю естрогенiв у жiнок 

-стимулює рiст кiсток у довжину 

-стимулює синтез i секрецiю гормонiв щитоподiбної залози 

-стимулює секрецiю прогестерону у жiнок i тестостерону у чоловiкiв 

? 

Яку функцiю виконує гонадотропний гормон передньої (дистальної) частки гiпофiза лютропiн? 

+стимулює секрецiю прогестерону у жiнок i тестостерону у чоловiкiв 

-стимулює рiст кiсток у довжину 

-стимулює синтез i секрецiю гормонiв щитоподiбної залози 

-стимулює секрецiю естрогенiв у жiнок 

? 

Яку функцiю виконує тиротропний гормон передньої (дистальної) частки гiпофiза тиротропiн? 

+стимулює синтез i секрецiю гомонiв щитоподiбної залози 

-стимулює рiст кiсток у довжину 

-стимулює розвиток молочних залоз i лактацiю 

-стимулює секрецiю гормонiв кори надниркових залоз 

? 

Яку функцiю виконує кортикотропний гормон передньої (дистальної) частки гiпофiза 

адренокротикотропiн? 

+стимулює секрецiю гормонiв кори надниркових залоз 

-стимулює синтез i секрецiю гормонiв щитоподiбної залози 

-стимулює секрецiю прогестерону у жiнок i тестостерону у чоловiкiв 

-стимулює секрецiю естрогенiв у жiнок 

? 

Якi клiтини НЕ вiдносяться до хромофобних ендокриноцитiв передньої (дистальної) частки гiпофiза? 

+пiнеалоцити 

-хромофiли пiсля виведення секреторних гранул 

-малодиференцiйованi камбiальнi клiтини 

-фолiкулярно-зiрчастi клiтини - несекреторнi 

? 

Якi клiтини входять до складу промiжної частки гiпофiзi? 

+меланотропоцити i лiпотропнi ендокриноцити 

-фолiкулярно-зiрчастi i малодиференцiйованi камбiальнi клiтини 

-ацидофiли i базофiли 

-хромофiльнi i хромофобнi ендокриноцити 

? 

Яку функцiю виконує промiжна частка гiпофiза? 

+стимулює пiгментний i жировий обмiн 

-стимулює мiнеральний обмiн, зокрема обмiн калiю 

-стимулює синтез i секрецiю гормонiв щитоподiбної залози 

-стимулює секрецiю гормонiв кори надниркових залоз 

? 

Яка судинна ланка НЕ входить до портальної системи гiпофiза? 

+центральна артерiя 

-приноснi гiпофiзарнiй артерiї 

-первинна капiлярна сiтка 

-портальнi вени 

-вторинна капiлярна сiтка 

? 

Який структурний елемент входить до складу задньої частки гiпофiза (нейрогiпофiза)? 

+тiльця Герiнга 

-глiоцити 



-пiнеалоцити 

-хромофiльнi та хромофобнi клiтини 

? 

Тiльця Герiнга - за визначенням: 

+це термiнальнi розширення аксонiв нейросекреторних клiтин 

-це нейросекреторнi клiтини 

-це ендокриноцити 

-це гормони 

? 

Яке джерело розвитку аденогiпофiза? 

+епiтелiй верхньої частини ротової ямки зародка (гiпофiзарна кишеня) 

-промiжного пухиря зачатку головного мозку 

-нейроектодерма 

-базальна частина промiжного пухиря зачатку головного мозку 

? 

Яку патологiю зумовлює недостатнiсть функцiй гiпофiза у ранньому дитячому вiцi? 

+карликовiсть 

-гiгантизм 

-утворення мозкового пiску 

-нецукровий дiабет 

? 

Унаслiдок якого процесу розвивається гiпофiзарний нанiзм або карликовiсть? 

+недостатнiсть функцiй гiпофiза у ранньому дитячому вiцi 

-недостатнiсть функцiй гiпоталамуса у ранньому дитячому вiцi 

-недостатнiсть функцiй епiфiза у ранньому дитячому вiцi 

-гiперфункцiя соматотропних клiтин гiпофiза у дiтей 

? 

Яку патологiю зумовлює гiперфункцiя соматотропних клiтин гiпофiза у дiтей? 

+гiгантизм 

-карликовiсть 

-утворення мозкового пiску 

-нецукровий дiабет 

? 

Унаслiдок якого процесу розвивається акромегалiя або гiгантизм? 

+гiперфункцiя соматотропних клiтин гiпофiза у дiтей 

-недостатнiсть функцiй гiпоталамуса у ранньому дитячому вiцi 

-недостатнiсть функцiй епiфiза у ранньому дитячому вiцi 

-недостатнiсть функцiй гiпофiза у ранньому дитячому вiцi 

? 

Яку основну функцiю виконує епiфiз? 

+забезпечує регуляцiю фотоперiодичностi роботи органiв i систем 

-регуляцiя дiяльностi периферiйних ланок ендокринної системи 

-здiйснює безпосереднiй вплив на лактоцити, меланоцити, адипоцити 

-виконує функцiю депо гормонiв 

? 

З яких двох типiв клiтин складаються часточки епiфiза? 

+глiоцити i нейросекреторнi пiнеалоцити 

-базофiльнi та ацидофiльнi клiтини 

-тiльця Герiнга та пiтуїцити 

-хромофiльнi та хромофобнi клiтини 

? 

Якi бiологiчно активнi амiни синтезують нейросекреторнi пiнеалоцити епiфiза? 



+серотонiн i мелатонiн 

-гонадотропiн i тиротропiн 

-меланотропiн i лiпотропiн 

-соматотропiн i лактотропiн 

? 

Недостатнiсть бiологiчно активного амiну епiфiза серотонiну призводить до: 

+виникнення депресiї 

-емоцiйного пiдйому 

-гальмування передчасного статевого дозрiвання 

-утворення мозкового пiску 

? 

Пiдвищення рiвня бiологiчно активного амiну епiфiза серотонiну спричиняє? 

+емоцiйний пiдйом 

-виникнення депресiї 

-гальмування передчасного статевого дозрiвання 

-утворення мозкового пiску 

? 

З якої ембрiональної структури починає розвиватись епiфiз? 

+з нейроектодерми у виглядi виросту 

-промiжного пухиря зачатку головного мозку 

-з базальної частини промiжного пухиря зачатку головного мозку 

-епiтелiй верхньої частини ротової ямки зародка 

? 

Якi клiтини iз перерахованих належать до базофiльних ендокриноцитiв аденогiпофiза? 

+гонадотропоцити, тиротропоцити 

-хромофобнi ендокриноцити 

-соматотропоцити 

-мамотропоцити, тиротропоцити 

? 

Якi клiтини iз перерахованих належать до ацидофiльних ендокриноцитiв аденогiпофiза? 

+соматотропоцити, мамотропоцити 

-гонадотропоцити 

-кортикотропоцити 

-тиротропоцити 

? 

Якi структури iз перерахованих мiстить цитоплазма хромофобних клiтин аденогiпофiза? 

+гонадотропоцити, тиротропоцити 

-ацидофiльнi ендокриноцити 

-базофiльнi ендокриноцити 

-пiтуїцити 

-нейросекреторнi клiтини гiпоталамуса 

? 

Якi клiтини з перерахованих продукують вазопресин i окситоцин? 

+нейросекреторнi клiтини гiпоталамуса 

-ендокриноцити передньої частки гiпофiза 

-ендокриноцити промiжної частки гiпофiза 

-пiтуїцити 

-клiтини туберальної часточки гiпофiза 

? 

Якi клiтини з перерахованих продукують лiберини i статини? 

+дрiбнi нейросекреторнi клiтини гiпоталамуса 

-аденоцити середньої частки аденогiпофiза 



-ендокриноцити передньої частки гiпофiза 

-великi нейросекреторнi клiтини гiпоталамуса 

-пiтуїцити 

? 

Якi структурнi компоненти утворюють строму епiфiза? 

+нейросекреторнi пiнеалоцити, пiдтримуючi глiоцити 

-хромофiльнi та хромофобнi ендокриноцити 

-базофiльнi та ацидофiльнi ендокриноцити 

-пiтуїцити i аксони нейросекреторних клiтин 

-соматотропоцити, мамотропоцити 

? 

Яку функцiю виконує епiфiз? 

+вплив на статевi функцiї органiзму 

-регуляцiя дiяльностi периферiйних ланок ендокринної системи 

-здiйснює безпосереднiй вплив на лактоцити, меланоцити, адипоцити 

-виконує функцiю депо гормонiв 

? 

Яку функцiю виконує епiфiз? 

+приймає участь у регуляцiї вмiсту iонiв калiю в кровi 

-регуляцiя дiяльностi периферiйних ланок ендокринної системи 

-здiйснює безпосереднiй вплив на лактоцити, меланоцити, адипоцити 

-виконує функцiю депо гормонiв 

? 

Яку функцiю виконує епiфiз? 

+має вплив на дiяльнiсть аденоцитiв передньої частки гiпофiза 

-нагромадження та виведеннi у кров вазопресина i окситоцина 

-пригнiчує секрецiю гонадолiберина гiпоталамусом 

-має вплив на соматичний рiст 

? 

Яку функцiю НЕ виконує епiфiз? 

+регуляцiя дiяльностi периферiйних ланок ендокринної системи 

-має вплив на дiяльнiсть аденоцитiв передньої частки гiпофiза 

-приймає участь у регуляцiї вмiсту iонiв калiю в кровi 

-вплив на статевi функцiї органiзму 

-забезпечує регуляцiю фотоперiодичностi роботи органiв i систем 

? 

До складу яких ядер гiпоталамуса переважно входять дрiбнi адренергiчнi нейросекреторнi клiтини? 

+ядер середнього гiпоталамуса 

-супраоптичного ядра переднього гiпоталамуса 

-паравентрикулярного ядра переднього гiпоталамуса 

-ядер заднього гiпоталамуса 

? 

До складу яких ядер гiпоталамуса переважно входять великi холiнергiчнi нейросекреторнi клiтини? 

+супраоптичного та паравентрикулярного ядер переднього гiпоталамуса 

-ядер середнього гiпоталамуса 

-ядер заднього гiпоталамуса 

? 

Яке функцiональне значення має нейрогiпофiз? 

+накопичення вазопресину i окситоцину 

-синтез адренокортикотропного гормону 

-накопичення адренокортикотропного гормону 

-синтез вазопресина 



? 

Який загальний план будови має стiнка травної трубки? 

+слизова, м`язова, серозна (адвентицiйна) оболонки 

-епiтелiй, гладка м`язова тканина, пухка волокниста сполучна тканина 

-епiтелiй, власна i м`язова пластинка слизової оболонки 

-слизова оболонка, внутрiшнi та зовнiшнi м`язовi оболонки, адвентицiй 

-епiтелiй, м`язова, серозна (адвентицiйна) оболонки 

? 

Якi особливостi будови слизової оболонки ротової порожнини? 

+мiсцями немає пiдслизової, немає чи слабко розвинута м`язова пластинка 

-утворена перехiдним епiтелiєм, вiдсутня пiдслизова основа 

-утворена одношаровим призматичним миготливим епiтелiєм 

-добре розвинута м`язова пластинка, вiдсутня пiдслизова основа 

-утворена перехiдним епiтелiєм, вiдсутня м`язова пластинка 

? 

Якi основнi особливостi будови слизової оболонки ясен? 

+зрощена з окiстям, утворює високi сосочки, вiдсутня м`язова пластинка 

-пухко зрощена з окiстям, добре визначається м`язова пластинка 

-пiдслизова утворює довгi сосочки, вiдсутня м`язова пластинка 

-власна i м`язова пластинки вiдсутнi 

-мiстить багато дрiбних слинних залоз 

? 

Якi основнi особливостi будови слизової оболонки твердого пiднебiння? 

+щiльно зрощена iз окiстям, власна пластинка утворює сосочки 

-утворена перехiдним епiтелiєм, вiдсутня пiдслизова основа 

-утворена одношаровим призматичним миготливим епiтелiєм 

-добре розвинута м`язова пластинка, вiдсутня пiдслизова основа 

-утворена перехiдним епiтелiєм, вiдсутня м`язова пластинка 

? 

Якi основнi особливостi будови слизової оболонки верхньої поверхнi тiла язика? 

+слизова щiльно зрощена iз м`язовим тiлом язика i утворює сосочки 

-слизова гладка, щiльно зрощена iз м`язовою основою язика 

-слизова утворює складки, мiстить лiмфатичнi вузлики 

-слизова гладка, мiстить лiмфатичнi вузлики 

? 

Який епiтелiй утворює слизову оболонку ротової порожнини? 

+багатошаровий плоский 

-багатошаровий призматичний 

-одношаровий призматичний 

-одношаровий миготливий 

-багатошаровий кубiчний 

? 

Чим утворенi сосочки слизової оболонки язика? 

+власною пластинкою 

-багатошаровим плоским епiтелiєм 

-виростами м`язового тiла язика 

-пiдслизової основою 

? 

Якi основнi особливостi будови слизової оболонки нижньої поверхнi тiла язика? 

+слизова гладка, пухко зрощена iз м`язовим тiлом язика 

-слизова гладка, щiльно зрощена iз м`язовою основою язика 

-слизова утворює складки, мiстить лiмфатичнi вузлики 



-слизова щiльно зрощена iз м`язовим тiлом язика i утворює сосочки 

? 

Якi основнi особливостi будови слизової оболонки кореня язика? 

+слизова утворює складки, мiстить лiмфатичнi вузлики 

-слизова гладка, щiльно зрощена iз м`язовою основою язика 

-слизова гладка, пухко зрощена iз м`язовим тiлом язика 

-слизова щiльно зрощена iз м`язовим тiлом язика i утворює сосочки 

-слизова гладка, мiстить лiмфатичнi вузлики 

? 

Яке має джерело розвитку епiтелiй слизової оболонки травної трубки? 

+ектодерма i ентодерма 

-мезенхiма i ектодерма 

-мезодерма i ентодерма 

-мезодерма i мезенхiма 

? 

Яку будову мають лiмфатичнi вузлики мигдаликiв? 

+утворенi ретикулярною тканиною, мiстить клiтини лейкоцитарного ряду 

-утворенi епiтелiальною тканиною iз свiтлими гермiнативним центром 

-утворенi пухкою волокнистою сполучною тканиною, мiстить лейкоцити 

-утворенi гемопоетичними клiтинами 

-утворенi макрофагами 

? 

Який епiтелiй утворює слизову оболонку рото-гортанного вiддiлка глотки? 

+багатошаровим плоским епiтелiєм 

-одношаровий призматичний 

-одношаровий миготливий 

-багатошаровий кубiчний 

? 

Який структурний компонент НЕ входить до складу травної системи? 

+нирки 

-травна трубка 

-три пари великих слинних залоз 

-пiдшлункова залоза 

-печiнка 

? 

Який вiддiл травної системи НЕ видiляють? 

+периферiйний 

-переднiй 

-середнiй 

-заднiй 

? 

До переднього вiддiлу травної системи належать наступнi компоненти? 

+ротова порожнина, глотка (горло) i стравохiд 

-шлунок, тонка кишка i частина товстої кишки (до її каудальної частини) 

-каудальна частина прямої кишки (вiдхiдник) 

-стравохiд, шлунок, тонка кишка 

? 

До середнього вiддiлу травної системи належать наступнi компоненти? 

+шлунок, тонка кишка i частина товстої кишки (до її каудальної частини) 

-ротова порожнина, глотка (горло) i стравохiд 

-каудальна частина прямої кишки (вiдхiдник) 

-стравохiд, шлунок, тонка кишка 



? 

До заднього вiддiлу травної системи належать наступнi компоненти? 

+каудальна частина прямої кишки (вiдхiдник) 

-ротова порожнина, глотка (горло) i стравохiд 

-шлунок, тонка кишка i частина товстої кишки (до її каудальної частини) 

-стравохiд, шлунок, тонка кишка 

? 

Якi функцiї виконує переднiй вiддiл травної системи? 

+механiчна та початкова хiмiчна обробка їжi 

-перетравлення їжi, всмоктування поживних речовин та формування калових мас 

-забезпечує виведення неперетравлених частинок їжi за межi органiзму 

-механiчна обробка їжi та формування калових мас 

? 

Якi функцiї виконує середнiй вiддiл травної системи? 

+перетравлення їжi, всмоктування поживних речовин та формування калових мас 

-механiчна та початкова хiмiчна обробка їжi 

-забезпечує виведення неперетравлених частинок їжi за межi органiзму 

-механiчна обробка їжi та формування калових мас 

? 

Якi функцiї виконує заднiй вiддiл травної системи? 

+забезпечує виведення неперетравлених частинок їжi за межi органiзму 

-механiчна та початкова хiмiчна обробка їжi 

-та формування калових мас 

-механiчна обробка їжi та формування калових мас 

? 

Що є джерелом розвитку сполучної тканини, судин, а також гладких м`язiв травних органiв? 

+мезенхiма 

-ентодерма 

-ектодерма 

-вiсцеральний листок спланхнотома 

? 

Що є джерелом розвитку одношарового плоского епiтелiю (мезотелiя) серозної оболонки - 

вiсцерального листка очеревини? 

+вiсцеральний листок спланхнотома 

-ентодерма 

-ектодерма 

-мезенхiма 

? 

Який структурний елемент НЕ входить до загальної будови слизової оболонки травної трубки? 

+ретикулярна основа 

-епiтелiальну пластинку 

-власну пластинку, утворену пухкою сполучною тканиною 

-м`язову пластинку, побудовану з гладкої м`язової тканини 

-пiдслизову основу з пухкої сполучної тканини 

? 

Яке розташування залоз НЕ притаманне для травної системи? 

+iнтрамуральне 

-ендоепiтелiальне 

-екзоепiтелiальне 

-за межами травневого каналу 

? 

Яка функцiя НЕ належить ротовiй порожнинi? 



+перетравлення їжi, всмоктування поживних речовин 

-механiчна обробка i дегустацiя їжi 

-первинна хiмiчна обробка їжi часткове знезараження поживних речовин 

-органи ротової порожнини виконують важливу роль в актi артикуляцiї 

? 

Якими структурами обмежений присiнок ротової порожнини спереду? 

+губами i щоками 

-яснами i зубами 

-переходить у глотку 

-яснами i язиком 

? 

Якими структурами обмежений присiнок ротової порожнини ззаду? 

+яснами i зубами 

-губами i щоками 

-переходить у глотку 

-яснами i язиком 

? 

Якими структурами обмежена власне ротова порожнина спереду? 

+яснами i зубами 

-губами i щоками 

-переходить у глотку 

-яснами i язиком 

? 

Якими структурами обмежена власне ротова порожнина ззаду? 

+переходить у глотку 

-губами i щоками 

-яснами i язиком 

-яснами i зубами 

? 

У якiй дiлянцi травної трубки розташоване лiмфоепiтелiальне глоткове кiльце Пирогова-Вальдейєра? 

+на межi ротової порожнини з носовою частиною глотки 

-на межi присiнка i власне ротової порожнини 

-на межi глотки i стравоходу 

-на межi стравоходу i шлунка 

? 

Якими структурами утворене лiмфоепiтелiальне глоткове кiльце Пирогова-Вальдейєра? 

+скупчення лiмфоїдних елементiв - мигдаликiв 

-густою сiткою гемокапiлярiв, великою кiлькiстю лiмфоцитiв 

-скупченням макрофагiв i лiмфоцитiв 

-сполучною тканиною власної пластинки слизової оболонки глотки 

? 

Мигдалики - це: 

+скупчення лiмфоїдних елементiв 

-вростання сполучної тканини в епiтелiй 

-скупченням макрофагiв i лiмфоцитiв 

-щiлиноподiбнi складки 

? 

Сосочки - це: 

+вростання сполучної тканини в епiтелiй 

-скупченням макрофагiв i лiмфоцитiв 

-щiлиноподiбнi складки 

-скупчення лiмфоїдних елементiв 



? 

Крипти - це: 

+щiлиноподiбнi складки 

-вростання сполучної тканини в епiтелiй 

-скупчення лiмфоїдних елементiв 

-скупченням макрофагiв i лiмфоцитiв 

? 

Яка тканина лежить в основi губи? 

+посмугована м`язова тканина 

-гладка м`язова тканина 

-ретикулярна тканина 

-щiльна сполучна тканина 

? 

Яку частину НЕ видiляють у губi? 

+периферiйна частина 

-слизова частина 

-промiжна частина 

-шкiрна частина 

? 

З який двох зон складається промiжна частина губи? 

+зовнiшньої гладкої i внутрiшньої ворсинчастої 

-зовнiшньої ворсинчастої i внутрiшньої гладкої 

-зовнiшньої шкiрної i внутрiшньої м`язової 

-зовнiшньої ворсинчастої i внутрiшньої м`язової 

? 

До якого типу за будовою належать малi губнi слиннi залози? 

+альвеолярно-трубчастi 

-складнi розгалуженi альвеолярнi 

-простi розгалуженi альвеолярнi 

-складнi розгалуженi трубчастi 

? 

До якого типу за хiмiчним складом секрету належать малi губнi слиннi залози? 

+бiлково-слизовi (змiшанi) 

-бiлковi 

-слизовi 

-сальнi 

? 

Яка тканина лежить в основi щоки? 

+посмугована м`язова тканина 

-гладка м`язова тканина 

-ретикулярна тканина 

-щiльна сполучна тканина 

? 

Яку зону НЕ видiляють у слизовiй оболонцi щоки? 

+периферiйну 

-максилярну (верхню) 

-мандибулярну (нижню) 

-промiжну (середню) 

? 

Яку зону топографiчно у складi твердого пiднебiння НЕ розрiзняють? 

+м`язову 

-жирову 



-залозисту 

-крайову 

-зону пiднебiнного шва 

? 

До якого типу за хiмiчним складом секрету належать малi слиннi залози твердого пiднебiння? 

+слизовi 

-бiлковi 

-бiлково-слизовi (змiшанi) 

-сальнi 

? 

Якi сосочки НЕ належать до сосочкiв язика? 

+шароподiбнi сосочки 

-ниткоподiбнi сосочки 

-листоподiбнi сосочки 

-грибоподiбнi сосочки 

-жолобкуватi (валкуватi) сосочки 

? 

Яку функцiю виконують ниткоподiбнi сосочки язика? 

+тактильна чутливiсть 

-у їх промiжки впадають вивiднi протоки малих слинних залоз язика 

-дегустацiя 

-чутливi до солодких речовин 

? 

Яку функцiю виконують листоподiбнi сосочки язика? 

+у їх промiжки впадають вивiднi протоки малих слинних залоз язика 

-дегустацiя 

-чутливi до солодких речовин 

-тактильна чутливiсть 

? 

Яку функцiю виконують сенсорно-епiтелiальнi клiтини смакових бруньок язика? 

+чутливi до солодких i гiрких речовин 

-тактильна чутливiсть 

-у їх промiжки впадають вивiднi протоки малих слинних залоз язика 

-полегшують перемiщення харчових речовин у ротовiй порожнинi 

? 

Якi структури утворюють лiмфатичнi вузлики тiла язика? 

+скупчення лiмфоцитiв кулястої форми 

-вростання сполучної тканини в епiтелiй 

-скупчення лiмфоїдних елементiв 

-щiлиноподiбнi складки 

? 

До якого типу за будовою належать малi слиннi залози язика розмiщенi переважно бiля 

листоподiбних i жолобкуватих сосочкiв? 

+складнi розгалуженi альвеолярнi 

-альвеолярно-трубчастi 

-простi розгалуженi альвеолярнi 

-складнi розгалуженi трубчастi 

? 

До якого типу за хiмiчним складом секрету належать малi слиннi залози язика розмiщенi переважно 

бiля листоподiбних i жолобкуватих сосочкiв? 

+бiлковi 

-бiлково-слизовi (змiшанi) 



-слизовi 

-сальнi 

? 

До якого типу за будовою належать малi слиннi залози язика розмiщенi переважно у переднiх 

вiддiлах язика? 

+складнi розгалуженi альвеолярнi 

-альвеолярно-трубчастi 

-простi розгалуженi альвеолярнi 

-складнi розгалуженi трубчастi 

? 

До якого типу за хiмiчним складом секрету належать малi слиннi залози розмiщенi переважно у 

переднiх вiддiлах язика? 

+бiлково-слизовi (змiшанi) 

-бiлковi 

-слизовi 

-сальнi 

? 

Яка структура є джерелом розвитку емалi зуба в ембрiогенезi? 

+епiтелiй ротової порожнини 

-мезодерма 

-мезенхiма 

-ектомезенхiма 

? 

Яка структура є джерелом розвитку емалi зуба в ембрiогенезi? 

+ектодерма 

-мезодерма 

-мезенхiма 

-ектомезенхiма 

? 

Яка структура є джерелом розвитку дентину зуба в ембрiогенезi? 

+ектомезенхiма 

-мезодерма 

-ектодерма 

-епiтелiй ротової порожнини 

-плакоди 

? 

Яка структура є джерелом розвитку цементу зуба в ембрiогенезi? 

+мезенхiма 

-мезодерма 

-ектодерма 

-епiтелiй ротової порожнини 

-плакоди 

? 

Яка структура є джерелом розвитку пульпи зуба в ембрiогенезi? 

+мезенхiма 

-мезодерма 

-ектодерма 

-епiтелiй ротової порожнини 

-плакоди 

? 

Якi компоненти розрiзняють у емалевому органi? 

+пульпу, внутрiшнiй i зовнiшнiй емалевий епiтелiй 



-пульпу i капсулу емалевого органа 

-енамелобласти i мiжклiтинна аморфна речовина 

-внутрiшнiй i зовнiшнiй емалевий епiтелiй 

-зубний сосочок i енамелобласти 

? 

Яке має значення зубний сосочок? 

+утворює пульпу зуба 

-утворює дентин зуба 

-утворює цемент зуба 

-утворює емаль i кутикулу зуба 

-утворює перiодонт 

? 

Яке має значення зубний мiшечок? 

+утворює перiодонт 

-утворює дентин зуба 

-утворює цемент зуба 

-утворює емаль i кутикулу зуба 

-утворює пульпу зуба 

? 

Якi клiтини емалевого органа утворюють емаль зуба? 

+внутрiшнiй емалевий епiтелiй 

-зовнiшнiй емалевий епiтелiй 

-пульпа емалевого органа 

? 

Якi клiтини емалевого органа утворюють дентин зуба? 

+одонтобласти 

-енамелобласти 

-фiбробласти 

-клiтини мезенхiми 

? 

На якому етапi розвитку зуба вiдбувається утворення цементу зуба? 

+незадовго до прорiзування зуба 

-передує утворенню дентину 

-вiдбувається одночасно iз утворенням дентину 

-вiдбувається пiсля прорiзування зуба 

-вiдбувається через 1-1,5 роки пiсля прорiзування зуба 

? 

Яку будову має емаль зуба? 

+складається iз емалевих призм 

-складається iз енамелобластiв 

-складається iз колагенових i мiнеральних речовин 

-складається iз емалевих смуг 

? 

Яку будову має дентин зуба? 

+складається iз основної речовини, яку пронизують канальцi 

-складається iз мiнералiзованих колагенових волокон 

-складається iз мiнералiзованих глiкозамiноглiканiв 

-складається iз дентинобластiв 

-складається iз дентинових канальцiв 

? 

До якого тканинного типу належить дентин? 

+до кiсткової тканини 



-до хрящової тканини 

-до щiльної оформленої сполучної тканини 

-до щiльної неоформленої сполучної тканини 

-до пухкої волокнистої сполучної тканини 

? 

Iз яких структурних елементiв складається дентин? 

+колагенових волокон i мiнеральних солей 

-еластичних волокон i мiнеральних солей 

-аморфної речовини i дентинобластiв 

-мiнеральних солей i дентинобластiв 

-дентинобластiв i еластичних волокон 

? 

До якого тканинного типу належить цемент зуба? 

+до кiсткової тканини 

-до хрящової тканини 

-до щiльної оформленої сполучної тканини 

-до щiльної неоформленої сполучної тканини 

-до пухкої волокнистої сполучної тканини 

? 

До якого тканинного типу належить пульпа зуба? 

+до пухкої волокнистої сполучної тканини 

-до хрящової тканини 

-до щiльної оформленої сполучної тканини 

-до щiльної неоформленої сполучної тканини 

-до кiсткової тканини 

? 

Якi шари розрiзняють у пульпi зуба? 

+периферiйний, промiжний i центральний 

-зовнiшнiй, шар одонтоблiстiв, внутрiшнiй 

-дентиновий, предентиновий, судинний 

-зрiлий, дозрiваючий i судинний 

-дентиновий, предентиновий, фiброзний 

? 

Анатомiчно у складi кожного зуба НЕ видiляють: 

+тiло 

-коронку 

-шийку 

-корiнь 

? 

До твердих тканин зуба НЕ належать: 

+пульпа i перiодонт 

-емаль 

-дентин 

-цемент 

? 

До м`яких тканин зуба НЕ належать: 

+емаль 

-пульпа 

-перiодонт 

? 

Що утворює дентин зуба? 

+тверду основу зуба 



-укриває коронку зуба 

-укриває основу кореня зуба 

-утворює циркулярну зубну зв`язку 

? 

Що утворює емаль зуба? 

+укриває коронку зуба 

-тверду основу зуба 

-укриває дентин кореня зуба 

-утворює циркулярну зубну зв`язку 

? 

Що утворює цемент зуба? 

+укриває дентин кореня зуба 

-утворює циркулярну зубну зв`язку 

-тверду основу зуба 

-укриває коронку зуба 

? 

Що утворює перiодонт зуба? 

+утворює циркулярну зубну зв`язку 

-тверду основу зуба 

-укриває дентин кореня зуба 

-укриває коронку зуба 

? 

Який елемент є структурно-функцiональною одиницею емалi зуби? 

+емалева призма 

-емалевi пластинки 

-емалевi пучки 

-iнтердигiтацiй 

? 

Лiнiї Шрегера - це: 

+чергування свiтлих i темних лiнiй емалевих призм 

-тонкi паралельнi пов`язанi з перiодичнiстю росту i звапнування призм 

-дiлянки з низьким вмiстом неорганiчного компонента 

-взаємнi пальцеподiбнi вростання емалi з дентином 

? 

Лiнiї Ретцiуса - це: 

+тонкi паралельнi пов`язанi з перiодичнiстю росту i звапнування призм 

-чергування свiтлих i темних лiнiй емалевих призм 

-дiлянки з низьким вмiстом неорганiчного компонента 

-взаємнi пальцеподiбнi вростання емалi з дентином 

? 

Емалевi пластинки i пучки - це: 

+дiлянки з низьким вмiстом неорганiчного компонента 

-чергування свiтлих i темних лiнiй емалевих призм 

-тонкi паралельнi пов`язанi з перiодичнiстю росту i звапнування призм 

-взаємнi пальцеподiбнi вростання емалi з дентином 

? 

Iнтердигiтацiї - це: 

+взаємнi пальцеподiбнi вростання емалi з дентином 

-чергування свiтлих i темних лiнiй емалевих призм 

-тонкi паралельнi пов`язанi з перiодичнiстю росту i звапнування призм 

-дiлянки з низьким вмiстом неорганiчного компонента 

? 



Насмiтова оболонка - це: 

+кутикула зуба 

-дентин 

-цемент 

-перiодонт 

? 

Колагеном якого типу представленi органiчнi речовини дентину зуба? 

+I типу 

-II типу 

-III типу 

-IV типу 

? 

Лiнiї Оуена - це: 

+лiнiї, якi вiдображають перiодичнiсть росту дентину 

-колагеновi волокна дентину, якi мають радiальний напрямок 

-колагеновi волокна дентину, якi мають тангенцiальний напрямок 

-незвапнованi дiлянки у периферiйних шарах дентину 

? 

Волокна Корфа - це: 

+колагеновi волокна дентину, якi мають радiальний напрямок 

-лiнiї, якi вiдображають перiодичнiсть росту дентину 

-колагеновi волокна дентину, якi мають тангенцiальний напрямок 

-незвапнованi дiлянки у периферiйних шарах дентину 

? 

Волокна Ебнера - це: 

+колагеновi волокна дентину, якi мають тангенцiальний напрямок 

-лiнiї, якi вiдображають перiодичнiсть росту дентину 

-колагеновi волокна дентину, якi мають радiальний напрямок 

-незвапнованi дiлянки у периферiйних шарах дентину 

? 

Iнтерглобулярнi простори або iнтерглобулярний дентин - це: 

+незвапнованi дiлянки у периферiйних шарах дентину 

-лiнiї, якi вiдображають перiодичнiсть росту дентину 

-колагеновi волокна дентину, якi мають радiальний напрямок 

-колагеновi волокна дентину, якi мають тангенцiальний напрямок 

? 

Якi елементи формують зернистий шар Томса? 

+iнтерглобулярнi простори 

-колагеновi волокна дентину, якi мають радiальний напрямок 

-колагеновi волокна дентину, якi мають тангенцiальний напрямок 

-лiнiї, якi вiдображають перiодичнiсть росту дентину 

? 

Первинний дентин - це: 

+тканина, яка утворюється у перiод формування i прорiзування зуба 

-тканина, яка утворюється у сформованому зубi пiсля прорiзування 

-тканина, яка утворюється мiсцево пiсля впливу подразнюючих чинникiв 

-тканина зуба, що покриває дентин кореня зуба 

? 

Вторинний дентин - це: 

+тканина, яка утворюється у сформованому зубi пiсля прорiзування 

-тканина, яка утворюється у перiод формування i прорiзування зуба 

-тканина, яка утворюється мiсцево пiсля впливу подразнюючих чинникiв 



-тканина зуба, що покриває дентин кореня зуба 

? 

Третинний дентин - це: 

+тканина, яка утворюється мiсцево пiсля впливу подразнюючих чинникiв 

-тканина, яка утворюється у перiод формування i прорiзування зуба 

-тканина, яка утворюється у сформованому зубi пiсля прорiзування 

-тканина зуба, що покриває дентин кореня зуба 

? 

На якi два рiзновиди подiляють цемент? 

+клiтинний i безклiтинний 

-основний i периферiйний 

-основний i промiжний 

-багатоклiтинний i одноклiтинний 

? 

Яку зону НЕ видiляють у пульпi? 

+зернисту зону Томса 

-центральну зону 

-промiжну зону 

-зону предентину 

? 

Шарпеєвськi волокна - це: 

+проривнi колагеновi волокна цементу 

-циркулярна зубна зв`язка 

-колагеновi волокна дентину, якi мають радiальний напрямок 

-колагеновi волокна дентину, якi мають тангенцiальний напрямок 

? 

Порушення цiлiсностi якого структурного елемента призводить до перiодонтит (запальний процес 

перiодонта)? 

+зубо-ясенного з`єднання 

-дентину 

-цементу 

-пульпи 

? 

Пародонтоз - це: 

+запалення тканин, що оточують зуб 

-запальний процес перiодонта 

-запальний процес пульпи 

-запальний процес кореня зуба 

? 

За рахунок якого структурного елемента зуба вiдбувається його регенерацiя? 

+периферiйного шару пульпи 

-емалевих призм 

-клiтинного шару цементу 

-пелiкули емалi 

? 

Яким шляхом вiдбувається регенерацiя зуба? 

+диференцiювання i пролiферацiї клiтин промiжної зони пульпи 

-утворенням зон гiпермiнералiзацiї 

-атрофiї у результатi погiршення живлення 

-утворення i уособлення зубних зачаткiв 

? 

Чим характеризується перший етап розвитку зуба? 



+утворенням i уособленням зубних зачаткiв 

-диференцiацiєю зубних зачаткiв 

-гiстогенезом тканин зуба 

-утворенням зон гiпермiнералiзацiї 

? 

Чим характеризується другий етап розвитку зуба? 

+диференцiацiєю зубних зачаткiв 

-утворенням i уособленням зубних зачаткiв 

-гiстогенезом тканин зуба 

-утворенням зон гiпермiнералiзацiї 

? 

Чим характеризується третiй етап розвитку зуба? 

+гiстогенезом тканин зуба 

-утворенням i уособленням зубних зачаткiв 

-диференцiацiєю зубних зачаткiв 

-утворенням зон гiпермiнералiзацiї 

? 

Що ~не продукують~ сероцити? 

+бiлки-муцини та протеглiкани 

-бiлки-ферменти 

-глiкопротеїн 

? 

Бактерицидна дiя слини обумовлена наявнiстю: 

+лiзоцима 

-амiлази 

-мальтази 

-гiалуронiдази 

? 

До гормонiв, якi продукують слиннi залози ~не належать~: 

+гiалуронiдаза 

-паротин 

-iнсулiноподiбний фактор 

-фактор росту епiтелiю 

? 

До стромальних структурних елементiв слинних залоз ~не належать~: 

+мукоцити 

-фiбробласти 

-колагеновi волокна 

-еластичнi волокна 

? 

До паренхiми слинних залоз ~не належать~: 

+фiбробласти 

-сероцити 

-мукоцити 

-клiтиннi елементи вивiдних протокiв 

? 

Яка форма сероцита обумовлює його базофiлiю? 

+гранулярна ЕПС 

-агранулярна ЕПС 

-мiтохондрiї 

-лiзосоми 

? 



Якi клiтини слинних залоз забарвлюються оксидофiльно? 

+клiтини посмугованих протокiв 

-сероцити 

-мукоцити 

-фiбробласти 

? 

Яка з названих залоз має 3 типи секреторних вiддiлiв? 

+пiд`язикова 

-привушна 

-пiдщелепна 

? 

Яка з названих залоз має 1 тип секреторних вiддiлiв? 

+привушна 

-пiд`язикова 

-пiдщелепна 

? 

Яка з названих залоз має 2 типи секреторних вiддiлiв? 

+пiдщелепна 

-привушна 

-пiд`язикова 

? 

Якi клiтини ~не входять~ до складу змiшаного ацинусу? 

+нейтрофiли 

-мукоцити 

-сероцити 

-мiоепiтелiоцити 

? 

Складною розгалуженою альвеолярною залозою є: 

+привушна залоза 

-пiд`язикова 

-пiдщелепна 

? 

В якiй слиннiй залозi переважає бiлковий секрет над слизовим? 

+пiдщелепнiй 

-привушнiй 

-пiд`язиковiй 

? 

В якiй слиннiй залозi переважає слизовий секрет над бiлковим? 

+пiд`язикова 

-привушна 

-пiдщелепна 

? 

Виведенню секрета слинних залоз сприяють: 

+мiоепiтелiальнi клiтини 

-фiбробласти 

-мiофiбробласти 

-плазмоцити 

? 

Кубiчний епiтелiй будує стiнку: 

+вставної протоки 

-посмугованої протоки 

-мiжчасточкової протоки 



-загальної протоки 

? 

Цилiндричний епiтелiй будує стiнку: 

+посмугованої протоки 

-вставної протоки 

-мiжчасточкової протоки 

-загальної протоки 

? 

Багатошаровий епiтелiй будує стiнку: 

+загальної протоки 

-вставної протоки 

-мiжчасточкової протоки 

-посмугованої протоки 

? 

Базальна посмугованiсть обумовлена: 

+складками цитолеми з мiтохондрiями 

-мiкроворсинками 

-великою кiлькiстю мiтохондрiй 

-виростами цитолеми 

? 

За активний транспорт води i електролiтiв вiдповiдають: 

+клiтини посмугованих протокiв 

-клiтини вставних протокiв 

-сероцити 

-мукоцити 

? 

В апiкальнiй частинi сероцита мiстяться: 

+секреторнi гранули 

-гранулярна ЕПС 

-мiтохондрiї 

-комплекс Гольджi 

? 

Джерелом розвитку строми слинних залоз є: 

+мезенхiма 

-ектодерма 

-ентодерма 

-нейроектодерма 

? 

Джерелом розвитку мiоепiтелiальних клiтин є: 

+ектодерма 

-мезенхiма 

-ентодерма 

-нейроектодерма 

? 

Бiлковi пiвмiсяцi Джiануццi забарвлюються: 

+базофiльно 

-оксифiльно 

-нейтрально 

? 

В пiд`язиковiй залозi переважає: 

+слизовий секрет 

-бiлковий секрет 



-жировий секрет 

? 

В пiдщелепнiй залозi переважає: 

+бiлковий секрет 

-слизовий секрет 

-жировий секрет 

? 

В пiд`язиковiй залозi переважають: 

+змiшанi кiнцевi вiддiли 

-бiлковi кiнцевi вiддiли 

-слизовi кiнцевi вiддiли 

-жировi кiнцевi вiддiли 

? 

В пiдщелепнiй залозi переважають: 

+бiлковi кiнцевi вiддiли 

-слизовi кiнцевi вiддiли 

-змiшанi кiнцевi вiддiли 

-жировi кiнцевi вiддiли 

? 

Мiжкiлтиннi секреторнi канальцi мiстяься мiж: 

+бiлковими клiтинами пiвмiсяцiв Джiануццi 

-бiлковими клiтинами серозних кiнцевих вiддiлiв 

-слизовими клiтинами слизових кiнцевих вiддiлiв 

? 

В`язка слина мiстить бiльше: 

+слизу 

-бiлка 

-жиру 

-гормонiв 

? 

Рiдка слина мiстить бiльше: 

+бiлка 

-слизу 

-жиру 

-гормонiв 

? 

Якi ознаки ~не належать~ до особливостей протокової системи пiд`язикової залози? 

+добре розвиненi посмугованi протоки 

-погано розвиненi посмугованi протоки 

-вставнi протоки ослизняються 

-посмугованi протоки короткi 

? 

Якi ознаки ~не належать~ до особливостей протокової системи пiдщелепної залози? 

+погано розвиненi посмугованi протоки 

-посмугованi протоки довгi 

-посмугованi протоки сильно галузяться 

-в посмугованих протоках розрiзняють декiлька типiв клiтин 

? 

Якою тканиною утворена паренхiма слинних залоз? 

+епiтелiальною 

-сполучною 

-м`язовою 



-нервовою 

? 

Оксифiльнi високопризматичнi клiтини утворюють: 

+посмугованi протоки 

-вставнi протоки 

-мiжчасточковi 

-загальна вивiдна протока 

? 

Складна альвеолярна залоза - це: 

+привушна 

-пiд`язикова 

-пiдщелепна 

? 

Яка iз названих залоз ~не належить~ до складної альвеолярно-трубчастої? 

+привушна 

-пiд`язикова 

-пiдщелепна 

? 

Транспорт води i реабсорбцiю Na (натрiю) iз слини виконують: 

+клiтини посмугованих протокiв 

-клiтини вставних протокiв 

-клiтини загальної протоки 

-сероцити 

? 

Якi структури приймають участь в секрецiї iонiв калiю, бiкарбоната i глюкози iз кровi в слину? 

+базальна посмугованiсть клiтин посмугованої протоки 

-базальна частина сероцитiв 

-базальна частина мукоцитiв 

? 

Строма залози утворена: 

+сполучною тканиною 

-м`язовою тканиною 

-епiтелiальною тканиною 

-нервовою тканиною 

? 

Якi структури переводять iзотопiчний секрет слинних залоз в гiпотонiчний? 

+клiтини посмугованих протокiв 

-сероцити 

-слизовi клiтини 

-клiтини вставних протокiв 

? 

Слина по вiдношенню до плазми кровi: 

+гiпотонiчна 

-гiпертонiчна 

-вiдповiдає плазмi 

? 

Секреторнi вiддiли привушної залози продукують в порiвняннi з плазмою кровi: 

+iзотонiчний секрет 

-гiпертонiчний секрет 

-гiпотонiчний секрет 

? 

Iнвагiнацiї цитолеми з перпендикулярно розташованими мiтохондрiями мiстяться у: 



+посмугованих протоках 

-вставних протоках 

-загальнiй протоцi 

? 

До клiтин протокової системи ~не належать~: 

+сероцити 

-посмугованi епiтелiоцити 

-кубiчнi епiтелiоцити 

? 

До клiтин секреторних вiддiлiв ~не належать~: 

+посмугованi епiтелiоцити 

-сероцити 

-слизовi епiтелiоцити 

? 

Пiвмiсяцi Джiануццi знаходяться навколо: 

+слизових вiддiлiв 

-бiлкових вiддiлiв 

-посмугованих клiтин 

? 

Слизовi клiтини забарвлюються: 

+погано 

-оксифiльно 

-базофiльно 

? 

Мiоепiтелiоцити знаходяться навколо: 

+секреторних вiддiлiв 

-вставних протокiв 

-посмугованих протокiв 

? 

До секреторних вiддiлiв пiдщелепної залози ~не належать~: 

+слизовi 

-бiлковi 

-змiшанi 

? 

Виражене полярне диференцiювання ~не характерне~ для: 

+кубiчних епiтелiоцитiв вставних протокiв 

-сероцитiв 

-мукоцитiв 

? 

Носова частина вистелена: 

+одношаровим багаторядним вiйчастим епiтелiєм 

-багатошаровим плоским незроговiлим епiтелiєм 

-одношаровим плоским епiтелiєм 

-одношаровим цилiндричним епiтелiєм 

? 

Ротова частина глотки вистелена: 

+багатошаровим плоским незроговiлим епiтелiєм 

-одношаровим багаторядним вiйчастим епiтелiєм 

-одношаровим плоским епiтелiєм 

-одношаровим цилiндричним епiтелiєм 

? 

Гортанна частина глотки вистелена: 



+багатошаровим незроговiлим епiтелiєм 

-одношаровим багаторядним вiйчастим епiтелiєм 

-одношаровим плоским епiтелiєм 

-одношаровим цилiндричним епiтелiєм 

? 

Кардiальнi залози стравоходу - це: 

+простi трубчастi або трубчасто-альвеолярнi залози 

-складнi альвеолярнi залози 

-складнi альвеолярно-трубчастi залози 

-простi трубчастi нерозгалуженi залози 

? 

До складу кардiальних залоз стравоходу ~не входять~: 

+сероцити 

-парiєтальнi клiтини 

-ендокриноцити 

-мукоцити 

? 

Власнi залози стравоходу - це: 

+складнi розгалуженi альвеоряно-трубчастi залози 

-простi трубчастi нерозгалуженi 

-простi трубчастi розгалуженi 

-простi альвеолярнi 

? 

Який тип секрету власних залоз стравоходу? 

+слизовий 

-бiлковий 

-змiшаний 

? 

До речовин, якi приймають участь у перетравленнi в шлунку ~не належать~: 

+ентероглюкагон 

-пепсин 

-хiмозин 

-лiпаза 

? 

До бiологiчно-активних речовин, якi продукуються в стiнцi шлунка ~не належать~: 

+пепсин, хiмозин 

-серотонiн, мотилiн 

-гастрин, гiстамiн 

-енетроглюкагон 

? 

Порожнина шлунка вистелена: 

+одношаровим призматичним залозистим епiтелiєм 

-одношаровим плоским епiтелiєм 

-багатошаровим незроговiлим епiтелiєм 

-одношаровим призматичним епiтелiєм 

? 

Власнi залози шлунка - є: 

+простими трубчастими нерозгалуженими 

-складними альвеолярними 

-простими альвеолярними 

-складними альвеолярно-трубчастими 

? 



Головнi екзокриноцити власних залоз шлунка продукують: 

+пепсиноген та хiмозин 

-iони H+ та Cl- 

-слиз 

-бiологiчно активнi речовини 

? 

Базофiлiя базальної частини головних екзокриноцитiв власних залоз шлунка обумовлена: 

+наявнiстю гранулярної ЕПС 

-наявнiстю комплекса Гольджi 

-наявнiстю мiтохондрiй 

-наявнiстю гладкої ЕПС 

? 

Парiєтальнi езокриноцити власних залоз шлунка продукують: 

+iони H+ та Cl- 

-пепсиноген та хiмозин 

-слиз 

-бiологiчно активнi речовини 

? 

Шийковi мукоцити власних залоз шлунка продукують: 

+слиз 

-iони H+ та Cl- 

-пепсиноген та хiмозин 

-бiологiчно активнi речовини 

? 

Оксифiлiя апiкальної частини головних екзокриноцитiв обумовлена: 

+наявнiстю зимогенних гранул 

-наявнiстю гранулярної ЕПС 

-наявнiстю агранулярної ЕПС 

-наявнiстю комплекса Гольджi 

? 

Оксифiльними, поодиноко розташованими в залозi є: 

+парiєтальнi клiтини 

-головнi екзокриноцити 

-шийковi мукоцити 

-ендокриноцити 

? 

Внутрiшнiй антианемiчний фактор необхiдний для засвоєння: 

+вiтамiну В 12 

-вiтамiну В 6 

-вiтамiну В 1 

-вiтамiну В 2 

? 

Власнi залози шлунка розмiщенi у дiлянцi: 

+дна i тiла шлунка 

-кардiальної i пiлоричної частин шлунка 

-тiла i кардiальної частин шлунка 

-дна i кардiальної частин шлунка 

? 

Власна залоза побудована iз: 

+5 типiв клiтин 

-4 типiв клiтин 

-3 типiв клiтин 



-6 типiв клiтин 

? 

Клiтиною, яка пронизана розгалуженою системою внутрiшньоклiтинних канальцiв, є: 

+парiєтальна 

-головний екзокриноцит 

-додатковий мукоцит 

-ендокриноцит 

? 

Фiзiологiчна регенерацiя епiтелiю шлунка здiйснюється за допомогою: 

+шийкових мукоцитiв 

-додаткових мукоцитiв 

-парiєтальних клiтин 

-головних екзокриноцитiв 

? 

Залози пiлорiчної частини шлунка є: 

+простi розгалуженi трубчастi 

-простi нерозгалуженi трубчастi 

-простi нерозгалуженi альвеолярнi 

-простi розгалженi альвеолярнi 

? 

Якi органели переважають в парiєтальнiй клiтинi? 

+мiтохондрiї 

-гранулярна ЕПС 

-лiзосоми 

-комплекс Гольджi 

? 

Якi клiтини переважають у пiлорiчних залозах? 

+мукоцити 

-головнi екзокриноцити 

-парiєтальнi клiтини 

-ендокриноцити 

? 

Пiдслизова основа шлунка утворена: 

+пухкою волокнистою сполучною тканиною 

-щiльною неоформленою сполучною тканиною 

-щiльною оформленою сполучною тканиною 

-хрящовою тканиною 

? 

Серозна оболонка утворена: 

+сполучною тканиною i мезотелiєм 

-сполучною тканиною 

-м`язовою тканиною 

-епiтелiальною тканиною 

? 

До особливостей переходу стравоходу у шлунок ~не вiдносяться~: 

+наявнiсть власних залоз шлунка 

-рiзкий перехiд багатошарового епiтелiю в одношаровий 

-наявнiсть в стравохiднiй частинi кардiальних залоз 

-наявнiсть в шлунковiй частинi власних залоз стравоходу 

? 

Епiтелiй слизової стравоходу розвивається iз: 

+прехордальної пластинки 



-ентодерми 

-мезенхiми 

-мезодерми 

? 

Шлунковi ямки - це: 

+вростання епiтелiю у власну пластинку слизової оболонки 

-вростання епiтелiю у пiдслизову основу 

-вростання епiтелiю у м`язову пластинку 

? 

До особливостей пiлорiчної частини шлунка ~не вiдносяться~: 

+залози простi трубчастi нерозгалуженi 

-глибокi шлунковi ямки 

-залози простi трубчастi розгалуженi 

-залози практично не мають головних i парiєтальних клiтин 

? 

Складки шлунка утворенi: 

+слизовою i пiдслизовою оболонками 

-слизовою оболонкою 

-слизовою, пiдслизовою i м`язовою оболонками 

-епiтелiєм i власною пластинкою слизової оболонки 

? 

Слизово-бiкарбонатний бар`єр створюється: 

+покривними епiтелiоцитами i мукоцитами 

-парiєтальними клiтинами i мукоцитами 

-головиними екзокриноцитами 

? 

Пiдслизова основа стравоходу ~не забезпечує~: 

+нерухомiсть слизової оболонки 

-рухомiсть слизової оболонки 

-утворення поздовжнiх складок 

? 

Ендокриноцити шлунка ~не продукують~: 

+пепсин 

-гастрин 

-гiстамiн 

-серотонiн 

? 

Екзокриноцити шлунка ~не продукують~: 

+гастрин 

-пепсин 

-хiмозин 

-лiпазу 

? 

Який епiтелiй вистилає шлунок? 

+одношаровий призматичний залозистий 

-одношаровий кубiчний залозистий 

-одношаровий плоский 

-одношаровий багаторядний вiйчастий 

? 

Кардiальнi залози шлунка - це: 

+простi трубчастi сильно розгалуженi 

-простi трубчастi нерозгалуженi 



-простi трубчастi слабо розгалуженi 

-простi альвеолярнi нерозгалженi 

? 

Яка тканина ~не входить~ до складу стiнки шлунка? 

+поперечно-посмугована м`язова 

-епiтелiальна 

-пухка волокниста сполучна 

-гладка м`язова 

? 

Яка тканина ~не входить~ до складу слизової оболонки шлунка? 

+щiльна неоформлена сполучна 

-епiтелiальна 

-пухка волокниста сполучна 

-гладка м`язова 

? 

Яка тканина ~не входить~ до складу серозної оболонки шлунка? 

+щiльна неоформлена сполучна 

-епiтелiальна 

-пухка волокниста сполучна 

? 

До дисоцiйованої ендокринної системи шлунково-кишкового тракту ~не належать~: 

+мукоцити 

-ЕС-клiтини 

-D-клiтини 

-D 1-клiтини 

? 

Мукоцити кардiальних та пiлорiчних залоз шлунка ~не продукують ~: 

+хiмозин 

-слиз 

-ферменти-дипептидази 

? 

Найбiльше поодиноких лiмфатичних фоллiкулiв у: 

+пiлорiчнiй частинi шлунка 

-кардiальнiй частинi шлунка 

-днi шлунка 

-тiлi шлунка 

? 

Нервове сплетення Мейснера знаходиться у: 

+пiдслизовiй оболонцi 

-слизовiй оболонцi 

-м`язовiй оболонцi 

? 

Нервове сплетення Ауербаха розмiщене у: 

+м`язевiй оболонцi 

-слизовiй оболонцi 

-пiдслизовiй оболонцi 

? 

Яка клiтина шлунка в апiкальнiй частинi мiстить Н+ К+ - АТФазу? 

+парiєтальна 

-головний екзокриноцит 

-мукоцит 

-ендокриноцит 



? 

До компонентiв слизово-бiкарбонатного бар`єру ~не належать~: 

+надлишок Н+ 

-слиз 

-бiкарбонат 

-щiльнi контакти мiж епiтелiоцитами 

? 

До особливостей кардiальної частини шлунка ~не вiдносяться~: 

+наявнiсть простих нерозгалужених залоз 

-наявнiсть простих сильно розгалужених залоз 

-глибокi шлунковi ямки 

-залози продукують переважно слиз 

? 

М`язова оболонка верхньої третини стравоходу утворена: 

+поперечно-посмугованою м`язовою тканиною 

-двома типами м`язових волокон 

-гладкою м`язовою тканиною 

? 

М`язева оболонка нижньої третини стравоходу утворена: 

+гладкою м`язовою тканиною 

-поперечно-посмугованою м`язовою тканиною 

-двома типами м`язових волокон 

? 

Яке середовище кишки сприяє перетравленню? 

+слаболужне 

-кисле 

-лужне 

-нейтральне 

? 

До ферментiв, якi розщеплюють вуглеводи, ~не вiдносяться~: 

+ентерокiназа 

-амiлаза 

-мальтаза 

-сахараза 

? 

До ферментiв, якi розщеплюють бiлки, ~не вiдносяться~: 

+амiлаза 

-трипсин 

-ентерокiназа 

-кiназогену 

? 

Жири розщеплюються пiд впливом: 

+лiпази 

-трипсину 

-ентерокiнази 

-сахарази 

? 

Ворсинка - це: 

+вирiст слизової оболонки 

-вирiст власної пластинки слизової 

-вирiст епiтелiю слизової 

-вирiст пiдслизової 



? 

Крипта - це: 

+трубчасте вростання епiтелiю у власну пластинку слизової 

-трубчасте вростання епiтелiю у пiдслизову 

-трубчасте вростання епiтелiю у м`язову оболонку 

? 

До складу епiтелiю ворсинок ~не входять~: 

+клiтини Панета 

-стовпчастi епiтелiоцити 

-келихоподiбнi клiтини 

-ендокриннi клiтини 

? 

Апiкальна облямiвка стовпчастого ентероцита утворена: 

+мiкроворсинками 

-вiйками 

-стереоцилiями 

? 

Пристiнкове перетравлення здiйснюють: 

+стовпчастi епiтелiоцити з облямiвкою 

-келихоподiбнi клiтини 

-ендокриноцити 

-клiтини Панета 

? 

Де розмiщуюється камбiй епiтелiю кишки? 

+на днi крипт 

-на днi ворсинок 

-на верхiвцi ворсинок 

-на верхiвцi крипт 

? 

Якi клiтини здiйснюють процес всмоктування? 

+стовпчастi епiтелiоцити з облямiвкою 

-келихоподiбнi 

-клiтини Панета 

-ендокриноцити 

? 

Розслаблення ГМК кишки викликає: 

+адреналiн 

-гiстамiн 

-гастрiн 

-холецистокiнiн 

? 

Ферменти пристiнкового перетравлення мiстяться: 

+на поверхнi мiкроворсинок 

-на поверхнi ворсинок 

-на поверхнi крипт 

-на поверхнi келихоподiбних клiтин 

? 

Соматостатин продукують: 

+Д-клiтини 

-А-клiтини 

-В-клiтини 

-Д 1-клiтини 



? 

ВIП продукують: 

+Д 1-клiтини 

-А-клiтини 

-Д-клiтини 

-ЕС-клiтини 

? 

Серотонiн, мотiлiн i речовину Р продукують: 

+ЕС-клiтини 

-ЕСL-клiтини 

-G-клiтини 

-I-клiтини 

? 

Ентероглюкагон продукують: 

+L-клiтини 

-ЕС-клiтини 

-G-клiтини 

-I-клiтини 

? 

Панкреатичний полiпептид продукують: 

+РР-клiтини 

-ЕС-клiтини 

-G-клiтини 

-L-клiтини 

? 

Секретин продукують: 

+S-клiтини 

-РР-клiтини 

-ЕС-клiтини 

-I-клiтини 

? 

Холецистокiнiн i панкреозимiн продукують: 

+I-клiтини 

-G-клiтини 

-ЕСL-клiтини 

-D 1-клiтини 

? 

Гiстамiн продукують: 

+ЕСL-клiтини 

-ЕС-клiтини 

-G-клiтини 

-I-клiтини 

? 

Моторику кишки стимулює: 

+речовинаР, серотонiн i мотилiн 

-соматостатин 

-глюкагон 

-гастрин 

? 

ГМК розслаблюються пiд дiєю: 

+ВIП 

-глюкагону 



-гастрину 

-соматостатину 

? 

До складу ендокриноцитiв тонкої кишки ~не входять~: 

+А-клiтини 

-Д-клiтини 

-Д 1-клiтини 

-ЕС-клiтини 

? 

До складу ендокриноцитiв товстої кишки ~не входять~: 

+S-клiтини 

-Д-клiтини 

-Д 1-клiтини 

-ЕСL-клiтини 

? 

До складу ендокриноцитiв 12-палої кишки ~не входять~: 

+ECL-клiтини 

-Д-клiтини 

-ЕС-клiтини 

-G-клiтини 

? 

РР-клiтини товстої кишки пригнiчують: 

+секрецiю пiдшлункової залози 

-секрецiю i моторику шлунка 

-секрецiю клiтин ГЕП системи 

-секрецiю iнсулiну 

? 

ECL-клiтини товстої кишки стимулюють: 

+секрецiю соляної кислоти шлунком 

-секрецiю соляної кислоти i пепсиногена шлунком 

-секрецiю ферментiв пiдшлункової залози 

-секрецiю жовчного мiхура 

? 

L-клiтини товстої кишки стимулюють: 

+глiкогенолiз в печiнцi 

-моторику кишки 

-поглинання глюкози тканинами 

-секрецiю соляної кислоти шлунком 

? 

Д-клiтини 12-палої кишки пригнiчують: 

+секрецiю клiтин ГЕП i залоз шлунка 

-секрецiю i моторику шлунка 

-секрецiю пiдшлункової залози 

-секрецiю iнсулiну 

? 

Стовпчастi клiтини без облямiвки вiдповiдають за: 

+фiзiологiчну регенерацiю епiтелiю крипт i ворсинок 

-пристiнкове перетравлення 

-iнтрацелюлярне всмоктування мономерiв 

-видiлення слизу 

? 

Повна змiна епiтелiоцитiв ворсинок вiдбувається за: 



+48 годин 

-24 години 

-12 годин 

-36 годин 

? 

Дiагностичною ознакою епiтелiю товстої кишки є: 

+велика кiлькiсть келихоподiбних клiтин 

-велика кiлькiсть стовпчастих клiтин з облямiвкою 

-велика кiлькiсть клiтин Панета 

-вiдсутнiсть келихоподiбних клiтин 

? 

Дiагностичною ознакою мiкроскопiчної будови слизової оболонки є: 

+вiдсутнiсть ворсинок 

-вiдсутнiсть крипт 

-наявнiсть ямок 

-наявнiсть залоз 

? 

Дiагностичною ознакою стiнки 12-палої кишки є: 

+наявнiсть залоз в пiдслизовiй основi 

-наявнiсть залоз в слизовiй оболонцi 

-вiдсутнiсть ворсинок 

-вiдсутнiсть крипт 

? 

Дуоденальнi залози - це: 

+складнi трубчастi слизово-бiлковi 

-простi трубчастi слизовi 

-простi трубчастi бiлковi 

-складнi альвеолярнi слизово-бiлковi 

? 

До складу клiтин секреторних вiддiлiв дуоденальних залоз ~не входять~: 

+стовпчастi клiтини 

-мукоцити 

-клiтини Панета 

-S-ендокриноцити 

? 

До складу клiтин вивiдних протокiв дуоденальних залоз входять: 

+мукоцити i стовпчастi з облямiвкою 

-сероцити 

-стовпчастi без облямiвки 

? 

Стовпчаста залоза анальної частини прямої кишки вистелена: 

+багатошаровим кубiчним епiтелiєм 

-одношаровим цилiндричним епiтелiєм 

-багатошаровим плоским зроговiлим епiтелiєм 

-одношаровим плоским епiтелiєм 

? 

Анальнi залози - це: 

+розгалуженi трубчастi слизовi 

-нерозгалуженi трубчастi слизовi 

-розгалуженi альвеолярнi слизовi 

-розгалуженi альвеолярнi бiлковi 

? 



Сплетення гемороїдальних вен знаходиться у: 

+пiдслизовiй основi прямої кишки 

-слизовiй оболонцi прямої кишки 

-ворсинках слизової оболонки 

-криптах прямої кишки 

? 

Епiтелiй слизової оболонки тонкої i товстої кишки розвивається iз: 

+ентодерми кишкової трубки 

-ектодерми анальної ямки зародка 

-мезодерми 

-нейроектодерми 

? 

Ектодерма анальної ямки зародка є джерелом розвитку: 

+епiтелiя промiжної та шкiрної зон анальної частини прямої кишки 

-епiтелiя стовпчастої зони анальної частини прямої кишки 

-епiтелiя товстої кишки 

-епiтелiя тонкої кишки 

? 

Сполучна тканина кишки розвивається iз: 

+мезенхiми 

-ентодерми 

-ектодерми 

-нейроектодерми 

? 

В мiсцях локалiзацiї лiмфатичних фолiкулiв вiдсутнi: 

+ворсинки 

-залози 

-складки 

-ямки 

? 

М`язова оболонка кишки утворена: 

+ГМК 

-поперечно-посмугованими м`язовими волокнами 

-поперечно-посмугованими м`язовими клiтинами 

-мiоепiтелiальними клiтинами 

? 

До серозної оболонки ~не входять~: 

+м`язовi волокна 

-мезотелiй 

-пухка волокниста сполучна тканина 

? 

Власна пластинка слизової оболонки кишки утворена: 

+пухкою волокнистою сполучною тканиною 

-щiльною неоформленою сполучною тканиною 

-м`язовою тканиною 

-щiльною оформленою сполучною тканиною 

? 

Пейеровi бляшки знаходяться у: 

+слизовiй i пiдслизовiй оболонках 

-слизовiй оболонцi 

-пiдслизовiй         основi 

-м`язовiй оболонцi 



? 

Дiагностичною ознакою червоподiбного вiдростка є: 

+велика кiлькiсть лiмфатичних фоллiкулiв 

-наявнiсть крипт 

-наявнiсть ворсинок 

-багатошаровий незроговiлий епiтелiй 

? 

Якi поверхнi розрiзняють в гепатоцитах? 

+бiлiарну, васкулярну 

-зовнiшню, внутрiшню, бiчну 

-бiлiарну, васкулярну, бiчну 

-бiлiарну, васкулярну, апiкальну 

-бiлiарну, васкулярну i промiжну зону 

-судинну, десмосомальну, крайову 

? 

Якi структури утворюють стiнку жовчних капiлярiв? 

+гепатоцити 

-клiтини Купфера 

-ендотелiоцити 

-фiбробласти 

? 

Якi компоненти за класичними уявленнями є морфофункцiональною одиницею печiнки? 

+печiнкова часточка 

-альвеола 

-портальна часточка 

-печiнковий ацинус 

-печiнкова балка 

? 

Який напрямок руху кровi у класичнiй печiнковiй часточцi? 

+вiд периферiї до центру 

-вiд центру до периферiї 

-навколо часточки 

-вiд вершини до основи 

? 

Який епiтелiй вистилає слизову оболонку жовчного мiхура? 

+одношаровий призматичний з облямiвкою 

-одношаровий призматичний залозистий 

-багатошаровий призматичний 

-багатошаровий плоский незроговiлий 

? 

Якого типу залози розташовуються в областi шийки жовчного мiхура? 

+альвеолярно-трубчастi, слизовi 

-альвеолярно-трубчастi, бiлковi 

-альвеолярнi, бiлковi 

-трубчастi, бiлковi 

? 

Коли у ходi ембрiонального розвитку здiйснюється закладка пiдшлункової залози? 

+на 3-4 тижнi 

-на 1 тижнi 

-на 8 тижнi 

-на 12-16 тижнi 

-на 6 мiсяцi 



? 

До якого морфологiчного типу залоз вiдноситься екзокринна частина пiдшлункової залози? 

+складна альвеолярна 

-проста альвеолярна 

-проста трубчаста 

-складна альвеолярно-трубчаста 

? 

Що є основною морфофункцiональною одиницею ендокринної частини пiдшлункової залози? 

+панкреатичний острiвець 

-панкреатична часточка 

-панкреатичний ацинус 

-кiнцевий секреторний вiддiл 

? 

Як забарвлюється цитоплазма екзокринних панкреатоцитiв за допомогою гематоксилiну i еозину? 

+апiкальна частина - оксифiльнi, базальна - базафiльно 

-забарвлюється базофiльно 

-забарвлюється оксифiльнi 

-апiкальна частина - базофiльно, базальна частина - оксифiльно 

? 

Якi клiтини панкреатичного острiвця продукують глюкагон? 

+А-клiтини 

-В-клiтини 

-Д-клiтини 

-Д1-клiтини 

-РР-клiтини 

? 

Якi клiтини панкреатичного острiвця продукують iнсулiн? 

+В-клiтини 

-Д-клiтини 

-Д1-клiтини 

-РР-клiтини 

-А-клiтини 

? 

Якi вiтамiни нагромаджуються у печiнцi? 

+А, Д, Е, К 

-В1, С 

-В2 

-РР. 

? 

Якi розмiри має печiнкова часточка? 

+1,5х10-15 мм 

-3х20 мм 

-1,5х10-15 см 

-4х10-15 мм 

? 

До приносних кровоносних судин печiнки НЕ вiдносяться? 

+збiрна вена 

-печiнкова артерiя 

-ворiтна вена 

-мiж часточкова артерiя 

? 

До системи циркуляцiї кровi НЕ вiдносяться? 



+центральна вена 

-навколочасточковi вени i артерiї 

-синусоїднi капiляри 

-вхiднi артерiоли i венули 

? 

До виносної системи кровоносних судин НЕ вiдносяться? 

+мiжчасточковi вени i артерiї 

-збiрнi вени 

-центральнi вени 

-печiнковi вени 

? 

Який дiаметр синусоїдних капiлярiв печiнки? 

+30 мкм 

-100 мкм 

-10 мкм 

-5 мкм 

? 

Якi характеристики НЕ вiдносяться до синусоїдних капiлярiв? 

+мають суцiльну базальну мембрану 

-мають несу цiльну базальну мембрану 

-мають ситовидний ендотелiй 

-до ендотелiю фiксуються pit-клiтини 

? 

До характеристик лiпоцитiв НЕ вiдносяться? 

+мають високу протипухлинну активнiсть 

-їх вiдростки знаходяться у просторi Дiссе 

-утворюють волокна 

-депонують жиророзчиннi вiтамiни 

? 

До характеристики pit-клiтин НЕ вiдносяться? 

+депонують жиророзчиннi вiтамiни 

-розташовуються у просвiтi синусоїда 

-цитоплазма мiстить гранули 

-мають високу протипухлинну активнiсть 

? 

У просторi Дiссе НЕ мiстяться? 

+лiмфоцити 

-плазма кровi 

-мiкроворсинки гепатоцита 

-вiдростки клiтин Купфера i Iто 

? 

В центрi портальної часточки знаходяться? 

+трiада 

-збiрна вена 

-центральна вена 

-печiнкова вена 

? 

В кутах портальної часточки знаходяться? 

+центральнi вени 

-печiнковi вени 

-трiади 

-збiрнi вени 



? 

В кутах печiнкового ацинус знаходяться? 

+портальнi тракти 

-печiнковi вени 

-центральнi вени 

-збiрнi вени 

? 

Цитоплазма гепатоцитiв забарвлюється? 

+кислими i основними барвниками 

-кислими барвниками 

-основними барвниками 

-погано забарвлюються 

? 

В гострих кутах печiнкового ацинус знаходяться? 

+центральнi вени 

-портальнi тракти 

-печiнковi вени 

-збiрнi вени 

? 

Якi структури гепатоцита приймають участь у синтезi жовчi? 

+комплекс Гольджi 

-гранулярна ЕПС 

-пероксисоми 

-гладка ЕПС 

? 

Якi структури гепатоцита приймають участь у синтезi бiлкiв плазми кровi, та ферменти 

дезоiнтоксикацiї лiкiв, гормонiв? 

+гранулярна ЕПС 

-пероксисоми 

-гладка ЕПС 

-комплекс Гольджi 

? 

Яка структура гепатоцита приймає участь у синтезi глiкогену? 

+гладка ЕПС 

-комплекс Гольджi 

-гранулярна ЕПС 

-пероксисоми 

? 

Якi структури гепатоцита приймають участь у обмiнi жирiв? 

+пероксисоми 

-гладка ЕПС 

-комплекс Гольджi 

-гранулярна ЕПС 

? 

Яка тривалiсть життя гепатоцита? 

+200-400 дiб 

-2 доби 

-10 дiб 

-20-40 дiб 

? 

Якi включення характеризують вуглеводний обмiн гепатоцита? 

+глiкогену 



-лiпiдiв 

-вiтамiнiв 

-залiза 

? 

Макрофагами печiнки є? 

+клiтини Купфера 

-клiтини Iто 

-pit-клiтин 

-фiбробласти 

? 

Якi клiтини печiнки мають високу протипухлинну дiю? 

+pit-клiтин 

-клiтини Купфера 

-клiтини Iто 

-ендотелiоцити 

? 

Якi клiтини пiдшлункової залози продукують соматостатин? 

+Д-iнсулоцити 

-А-iнсулоцити 

-В-iнсулоцити 

-F- iнсулоцити 

? 

Який гормон пiдшлункової залози характеризується гiпоглiкомiчною дiєю? 

+iнсулiн 

-глюкагон 

-соматостатин 

-панкреатичний полiпептид 

? 

Як фарбується гомогенна зона панкреатоцита? 

+базафiльно 

-оксифiльно 

-погано фарбується 

-фарбується i кислими i основними барвниками 

? 

Як фарбується зимо генна зона панкреатоцитiв? 

+оксифiльно 

-погано фарбується 

-фарбується i кислими i основними барвниками 

-базафiльно 

? 

Яка тривалiсть секреторного циклу ациноцита? 

+1,5-2 години 

-3-4 години 

-1-2 доби 

-7-8 годин 

? 

Яким гормоном контролюється панкреатична секрецiя? 

+секретином та холецистокiнiном 

-соматостатином 

-гастрином 

-iнсулiном 

? 



Де розмiщуються центроацинознi клiтини? 

+у вставнiй протоцi 

-в ацинусах 

-у мiжчасточковiй протоцi 

-у загальнiй панкреатичнiй протоцi 

? 

Яким епiтелiєм вистелена загальна панкреатична протока? 

+одношаровим високим стовпчастим 

-одношаровим кубiчним 

-одношаровим багаторядним вiйчастим 

-багатошаровим незроговiлим 

? 

Якi клiтини пiдшлункової залози секретують iони бiкарбонату? 

+клiтини вставної протоки i центроацинознi 

-адипоцити 

-клiтини острiвця Лангерганса 

-Д-iнсулоцити 

? 

Якi клiтини мають оксифiльну апiкальну частину? 

+панкреатоцита ацинусiв 

-Д-iнсулоцити 

-А-iнсулоцити 

-В-iнсулоцити 

? 

Яка кiлькiсть А-iнсулоцитiв в ендокринних острiвцях пiдшлункової залози? 

+20-25 % 

-5-10 % 

-70-75 % 

-80-95 % 

? 

Яка кiлькiсть В-iнсулоцитiв в ендокринних острiвцях пiдшлункової залози? 

+70-75 % 

-20-25 % 

-5-10 % 

-80-95 % 

? 

Яка кiлькiсть Д-iнсулоцитiв в ендокринних острiвцях пiдшлункової залози? 

+5-10 % 

-70-75 % 

-20-25 % 

-80-95 % 

? 

Яким епiтелiєм вистелена слизова оболонка власне носової порожнини? 

+багаторядним призматичним вiйчастим 

-одношаровим кубiчним 

-одношаровим плоским 

-багатошаровим плоским незроговiлим 

? 

Яким епiтелiєм вистелена слизова оболонка переддвiр`я носової порожнини? 

+багатошаровим плоским незроговiлим 

-багатошаровим призматичним вiйчастим 

-одношаровим кубiчним 



-багатошаровим плоским незроговiлим 

? 

Яким епiтелiєм вистелена слизова оболонка гортанi? 

+багаторядним призматичним вiйчастим 

-багатошаровим плоским зроговiлим 

-одношаровим кубiчним 

-одношаровим плоским 

? 

Яким епiтелiєм вистелена слизова оболонка голосових зв`язок? 

+багатошаровим плоским незроговiлим 

-одношаровим кубiчним 

-багаторядним призматичним вiйчастим 

-одношаровим плоским 

? 

Якi клiтини виконують функцiю видалення стороннiх часток iз порожнини трахеї? 

+вiйчастi 

-базальнi 

-келихоподiбнi 

-ендокриннi 

? 

Якi клiтини трахеї виконують камбiальну функцiю в епiтелiї слизової? 

+базальнi 

-келихоподiбнi 

-вiйчастi 

-ендокриннi 

? 

Якi структури виконують функцiю продукцiї слизового секрету трахеї? 

+келихоподiбнi клiтини 

-базальнi клiтини 

-ендокриннi клiтини 

? 

Яка тканина з`єднує вiльнi кiнцi незамкнутих хрящових кiлець трахеї? 

+гладка м`язова 

-щiльна волокниста сполучна 

-посмугована м`язова 

-пухка волокниста сполучна 

? 

Якi клiтини епiтелiю бронхiв виконують функцiю хеморецепторiв? 

+з облямiвкою 

-безвiйчастi 

-секреторнi клiтини Клара 

-базальнi 

? 

У яких вiддiлах повiтроносних шляхiв виявляється м`язова пластинка слизової оболонки? 

+бронхах середнього калiбру 

-носовiй порожнинi 

-трахеї 

-гортанi 

? 

У яких вiддiлах повiтроносних шляхiв вiдсутнi залози слизової оболонки? 

+бронхах малого калiбру 

-носовiй порожнинi 



-трахеї 

-бронхах великого калiбру 

? 

Яким типом епiтелiю вистеленi респiраторнi бронхiом? 

+одношаровим кубiчним 

-багатошаровим плоским 

-одношаровим плоским 

-багаторядним призматичним вiйчастим 

? 

Якi клiтини з перерахованих входять до складу аерогематичного бар`єру? 

+респiраторнi епiтелiоцити 

-безвiйчастi клiтини бронхiв 

-великi епiтелiоцити альвеол 

-секреторнi клiтини бронхiв 

? 

Якi клiтини утворюють сурфактант? 

+великi епiтелiоцити альвеол 

-безвiйчастi клiтини бронхiв 

-клiтини з облямiвкою 

-респiраторнi епiтелiоцити 

? 

Скiльки оболонок має малий бронх? 

+двi 

-три 

-чотири 

-п`ять 

? 

До нереспiраторних функцiй дихального апарату ~не належать~: 

+зовнiшнє дихання 

-терморегуляцiя 

-депонування кровi 

-ендокринна 

? 

Iмунна функцiя дихальної системи ~не забезпечується~: 

+клiтинами з облямiвкою 

-дендритними клiтинами 

-макрофагами 

-плазмоцитами 

? 

Скiльки типiв клiтин мiстять повiтроноснi шляхи? 

+7 

-5 

-4 

-3 

? 

Якi клiтини є одноклiтинними ендоепiтелiальними залозами, що продукують слиз? 

+келихоподiбнi 

-вiйчастi 

-клiтини з облямiвкою 

-ендокриннi 

? 

Якi клiтини повiтроносних шляхiв є камбiальними? 



+базальнi (низькi вставнi) 

-щiточковi 

-клiтини Клара 

-вiйчастi 

? 

Якi клiтини є спецiалiзованими антигенпрезентуючими? 

+дендритнi клiтини 

-клiтини Клара 

-щiточковi клiтини 

-базальнi 

? 

Який епiтелiй вистилає термiнальнi бронхiоли? 

+одношаровий кубiчний 

-багатошаровий вiйчастий 

-одношаровий плоский 

-багатошаровий незроговiлий 

? 

Часточка легенi - це: 

+територiя розгалуження малого бронха 

-територiя розгалуження термiнального бронха 

-територiя розгалуження респiраторної бронхiоли I порядку 

-територiя розгалуження середнього бронха 

? 

До складу вiсцеральної плеври ~не входить~: 

+м`язова тканина 

-мезотелiй 

-пухка волокниста сполучна тканина 

? 

Легеневий ацинус - це: 

+територiя розгалуження однiєї термiнальної бронхiоли 

-територiя розгалуження малого бронха 

-територiя розгалуження середнього бронха 

-територiя розгалуження респiраторної бронхiоли I порядку 

? 

До легеневого ацинусу ~не вiдносяться~: 

+термiнальнi бронхiоли 

-альвеолярнi бронхiоли (I, II i III порядкiв) 

-альвеолярнi ходи 

-альвеолярнi мiшечки 

? 

Якi змiни спостерiгаються в альвеолярних бронхiолах вiд I до III порядку? 

+зменшення довжини i збiльшення кiлькостi альвеол 

-збiльшення довжини i збiльшення кiлькостi альвеол 

-зменшення довжини i зменшення кiлькостi альвеол 

-збiльшення довжини i зменшення кiлькостi альвеол 

? 

Яка загальна кiлькiсть альвеол в однiй легенi дорослої людини? 

+300 - 400 млн 

-100 - 200 млн 

-100 - 200 тис 

-500 - 600 млн 

? 



Якi структури великого альвеолоцита приймають участь у синтезi фосфолiпiдiв? 

+гладка ЕПС i комплекс Гольджi 

-гранулярна ЕПС 

-лiзосоми 

-рибосоми 

? 

Якi структури великого альвеолоцита приймають участь у синтезi лiпопротеїнових комплексiв? 

+гранулярна ЕПС i комплекс Гольджi 

-гладка ЕПС i комплекс Гольджi 

-лiзосоми 

-рибосоми 

? 

Лiпопротеїновi комплекси нагромаджуються у: 

+мультивезикулярних тiльцях 

-ламелярних тiльцях 

-лiзосомах 

-гладкiй ЕПС 

? 

Фосфолiпiди сурфактантного комплексу нагромаджуються у: 

+ламелярних тiльцях 

-мультивезикулрних тiльцях 

-лiзосомах 

-гладкiй ЕПС 

? 

Фосфолiпопротеїновий комплекс видiляється шляхом: 

+екзоцитозу 

-ендоцитозу 

-активного транспорту 

-пасивного транспорту 

? 

У мiжальвеолярних перегородках ~не мiстяться~: 

+великi альвеолоцити 

-фiбробласти 

-iнтерстицiйнi макрофаги 

-ретикулярнi волокна 

? 

Що ~не вiдноситься~ до функцiй сурфактантного комплексу? 

+газообмiн 

-запобiгає транссудацiї рiдини з капiлярiв в альвеоли 

-має бактерицидну дiю 

-запобiгає злипанню альвеол пiд час видиху 

? 

Якi структури ~не вiдносяться~ до аерогематичного бар`єру? 

+великi альвеолоцити 

-сурфактант 

-базальна мембрана 

-без`ядернi дiлянки респiраторних альвеолоцитiв 

? 

Коли починається синтез сурфактанту? 

+на початку сьомого мiсяця ембрiогенезу 

-на початку дев`ятого мiсяця ембрiогенезу 

-на початку п`ятого мiсяця ембрiогенезу 



-в кiнцi четвертого мiсяця ембрiогенезу 

? 

Якi характеристики ~не вiдносяться~ до вiдмiнностей альвеолярних ходiв вiд альвеолярних бронхiол? 

+мiстять промiжки власної стiнки бронха 

-дiаметр у 2 - 3 рази бiльший 

-збiльшення кiлькостi альвеол 

? 

Якi клiтини епiтелiю повiтроносних шляхiв є рецепторами загальної чутливостi? 

+щiточковi 

-клiтини Клара 

-келихоподiбнi 

-вiйчастi 

? 

До характеристик великих бронхiв ~не вiдноситься~: 

+багаторядний кубiчний епiтелiй 

-багаторядний призматичний вiйчастий епiтелiй 

-наявнiсть хрящових пластинок 

-мiстять залози 

? 

До характеристик малих бронхiв ~не вiдноситься~: 

+багаторядний кубiчний епiтелiй 

-дворядний кубiчний 

-вiдсутнiсть залоз 

-вiдсутнiсть хряща 

? 

З яких речовин складається мембранний компонент сурфактантного комплексу? 

+фосфолiпiдiв i бiлкiв 

-глiкопротеїдiв 

-бiлкiв 

-фосфолiпiдiв 

? 

З яких речовин складається рiдкий компонент сурфактантного комплексу? 

+глiкопротеїдiв 

-фосфолiпiдiв i бiлкiв 

-фосфолiпiдiв 

-бiлкiв 

? 

Який перiод пiврозпаду сурфактанту? 

+два днi 

-1 тиждень 

-1 мiсяць 

-1 рiк 

? 

Очищення поверхнi альвеол вiд чужерiдних часточок i вiд надлишку сурфактанту здiйснюють: 

+альвеолярнi макрофаги 

-респiраторнi альвеолоцити 

-великi альвеолоцити 

? 

Яка товщина аерогематичного бар`єру? 

+0,5 мкм 

-0,7 мкм 

-1 мкм 



-0,2 мкм 

? 

Якi клiтини входять до складу аерогематичного бар`єру? 

+респiраторнi альвеолоцити 

-великi альвеолоцити 

-щiточковi клiтини 

-альвеолярнi макрофаги 

? 

Якi характеристики вiдносяться до клiтин Клара? 

+приймає участь у синтезi сурфактанту 

-мають вiйки 

-розташовуються поодинцi мiж альвеолоцитами 

-це видозмiненi макрофаги 

? 

Якi характеристики ~не вiдносяться~ до альвеолярних макрофагiв? 

+стимулюють регенерацiю альвеолоцитiв I типу 

-вiдносяться до системи мононуклеарних фагоцитiв 

-локалiзуються в мiжальвеолярних перегородках 

-можуть мiгрувати в просвiт альвеол 

? 

Що утворює шкiра? 

+зовнiшнiй покрив органiзму 

-внутрiшнiй покрив органiзму 

-зовнiшнiй та внутрiшнiй покриви органiзму 

-залози зовнiшньої секрецiї 

? 

Якi шари ~не входять~ до складу тонкої шкiри? 

+блискучий 

-базальний 

-остистий 

-роговий 

? 

Якi клiтини ~не входять~ до складу базального шару? 

+фiбробласти 

-кератикоцити 

-меланоцити 

-клiтини Меркеля 

? 

Який бiлок синтезується в епiдермоцитах блискучого шару? 

+слеїдин 

-фiлагрин 

-iнволюкрин 

-кератин 

? 

Яке значення бiлку iнволюкрину? 

+знерухомлює бiлки плазмолеми 

-склеює кератиновi мiкрофiламенти 

-перетворює кератогiалiн в кератин 

-склеює роговi лусочки 

? 

Якою тканиною утворений сiтчастий шар дерми? 

+щiльною волокнистою неоформленою сполучною тканиною 



-щiльною волокнистою оформленою сполучною тканиною 

-пухкою волокнистою сполучною тканиною 

-епiтелiальною тканиною 

? 

За яким типом секретують сальнi залози? 

+голокриновим 

-апокриновим 

-мерокриновим 

-змiшаним 

? 

Якi структурнi компоненти утворюють корiнь пушкової волосини? 

+кiркова речовина i кутикула 

-кiркова речовина, мозкова речовина i кутикула 

-кiркова речовина та мозкова речовина 

-мозкова речовина, внутрiшня епiтелiальна пiхва, кутикула 

? 

Якi структури утворюють волосяний фолiкул? 

+внутрiшня i зовнiшня епiтелiальнi пiхви 

-внутрiшня епiтелiальна пiхва та кутикула 

-зовнiшня епiтелiальна пiхва та корiнь волосини 

-зовнiшня епiтелiальна пiхва та волосяний фолiкул 

? 

Що утворює нижня частка кореня волосся? 

+волосяну цибулину 

-волосяний фолiкул 

-волосяний сосочок 

-кутикулу 

? 

Що ~не входить~ до складу шкiри? 

+остеони 

-гiподерма 

-епiдермiс 

-дерма 

? 

Якi шари ~не входять~ до складу товстої шкiри? 

+сосочковий 

-блискучий 

-роговий 

-остистий 

? 

Яку функцiю виконують клiтини Меркеля? 

+забезпечують тактильну чутливiсть 

-забезпечують колiр шкiри 

-приймають участь в iмунних реакцiях 

-утворюють тонофiбрили 

? 

Якi шари епiдермiсу утворюють росткову зону? 

+базальний та остистий 

-базальний, остистий та зернистий 

-остистий та зернистий 

-зернистий та блискучий 

? 



Якi органели розчиняють десмосоми? 

+кератиносоми 

-мiтохондрiї 

-комплекс Гольджi 

-агранулярна ендоплазматична сiтка 

? 

До якого типу залоз вiдносяться сальнi залози? 

+простих альвеолярних розгалуджених 

-складних альверолярних 

-простих трубчастих непрогалуджених 

-складних трубчастих 

? 

Чим утворена вивiдна протока сальної залози? 

+багатошаровим плоским епiтелiєм 

-одношаровим плоским епiтелiєм 

-одношаровим призматичним епiтелiєм 

-щiльною оформленою сполучною тканиною 

? 

Що ~не є~ похiдним шкiри? 

+слиннi залози 

-сальнi залози 

-потовi залози 

-груднi залози 

? 

З якої тканини утворився епiдермiс? 

+епiтелiальної 

-м`язової 

-сполучної 

-нервової 

? 

Яку функцiю виконують меланоцити? 

+забезпечують колiр шкiри 

-приймають участь в iмунних реакцiях 

-забезпечують тактильну чутливiсть 

-утворюють тонофiбрили 

? 

Яке значення бiлка фiлагрину? 

+склеює кератиновi мiкрофiламенти 

-знерухомлює бiлки плазмолеми 

-склеює роговi лусочки 

-перетворює кератогiалiн в кератин 

? 

Який бiлок синтезується в епiдермiоцитах рогового шару? 

+iнволюкрин 

-елеїдин 

-кератогiалiн 

-гепарин 

? 

Чим утворена гiподерма? 

+пiдшкiрною жировою клiтковиною 

-епiтелiоцитами 

-щiльною неоформленою сполучною тканиною 



-м`язевою тканиною 

? 

З яких клiтин утворений секреторний вiддiл сальної залози? 

+клiтин-себоцитiв 

-меланоцитiв 

-клiтин Меркеля 

-клiтин Лангерганса 

? 

Яку функцiю виконують темнi клiтини потових залоз? 

+видiлення органiчних макромолекул 

-секрецiя i води i мiнеральних солей 

-синтез вiдтамiна "Д" 

-синтез антитiл 

? 

Яку функцiю виконує волосяний сосочок? 

+забезпечує живлення волосся 

-забезпечує колiр волоса 

-джерело фiзiологiчної регенерацiї волосся 

-утворює внутрiшню епiтелiальну пiхву 

? 

Термiн, коли починають формуватися нiгтi: 

+на 3-му мiсяцi ембрiогенезу 

-на 3-му тижнi ембрiогенезу 

-на 6-му тижнi ембрiогенезу 

-на 6-му мiсяцi ембрiогенезу 

? 

Яку функцiю ~не виконує~ шкiра? 

+синтез бiологiчно активних речовин 

-захисну 

-участь у водно-сольовому обмiнi 

-депо кровi 

? 

З якого ембрiонального зачатка розвивається дерма? 

+з дорсальної мезодерми 

-з ектодерми 

-з ентодерми 

-з вентральної мезодерми 

? 

Яку функцiю виконують клiтини Лангерганса? 

+iмунологiчну функцiю макрофагiв 

-поглинають ультрафiолетове випромiнювання 

-забезпечують тактильну чутливiсть 

-синтезують вiтамiн "Д" 

? 

Який бiлок синтезується в епiдермiоцитах зернистого шару? 

+фiлагрин 

-елеїдин 

-iнволюкрин 

-кератин 

? 

Як називається поверхневий шар дерми? 

+сосочковий 



-сiтчастий 

-базальний 

-зернистий 

? 

Що ~не входить~ до складу сiтчастого шару дерми? 

+кератиноцити 

-коренi волосся 

-сальнi залози 

-потовi залози 

? 

До якого типу залоз вiдносяться потовi залози? 

+простi трубчастi нерозгалуженi 

-простi альвеолярнi розгалудженi 

-складнi трубчастi 

-складнi альвеолярнi 

? 

Яку функцiю виконують свiтлi клiтини потових залоз? 

+секрецiя води i мiнеральних солей 

-синтез вiтамiна "Д" 

-видiлення органiчних макромолекул 

-синтез бiологiчно активних речовин 

? 

З чого складається зовнiшня епiтелiальна пiхва? 

+з росткової зони епiдермiсу 

-з сосочкового шару дерми 

-з сiтчастого шару дерми 

-з клiтин себоцитiв 

? 

Нiгтьова пластинка лежить на: 

+нiгтьовому ложi 

-нiгтьових валиках 

-нiгтьовiй щiлинi 

-нiгтьових краях 

? 

Яку функцiю ~не виконує~ шкiра? 

+утворення сурфактанта 

-виконує екскреторну функцiю 

-синтез i депонування вiтамiну "Д" 

-є рецепторним полем 

? 

З якого ембрiонального зачатку розвивається епiдермiс? 

+з ектодерми 

-з ентодерми 

-з дорсальної мезодерми 

-з вентральної мезодерми 

? 

Якими контактами з`єднуються мiж собою кератиноцити? 

+десмосомними 

-напiвдесмосомними 

-щiльними 

-щiлинними 

? 



Якi клiтини входять до складу остистого шару? 

+кератиноцити та клiтини Лангерганса 

-кератиноцити та клiтини Меркеля 

-меланоцити та клiтини Меркеля 

-клiтини Лангерганса та Меркеля 

? 

Як називається глибокий шар дерми? 

+сiтчастий 

-сосочковий 

-базальний 

-зернистий 

? 

Якою тканиною утворений сосочковий шар дерми? 

+пухкою волокнистою сполучною тканиною 

-щiльною волокнистою неоформленою сполучною тканиною 

-щiльною волокнистою оформленою сполучною тканиною 

-епiтелiальною тканиною 

? 

Якi функцiї ~не виконують~ потовi залози? 

+синтез вiтамiну "Д" 

-участь у водно-сольовому обмiнi 

-екскрецiя метаболiчних шлакiв 

-забезпечує терморегуляцiю органiзму 

? 

Якi клiтини утворюють секреторний вiддiл потових залоз? 

+епiтелiоцити 

-меланоцити 

-клiтини Меркеля 

-клiтини Лангерганса 

? 

До складу нiгтьової пластинки ~не входить~: 

+валики 

-корiнь 

-тiло 

-край 

? 

Що вiдкривається у волосяну шкiру? 

+протоки сальних залоз 

-волосяна цибулина 

-волосяний сосочок 

-зовнiшня епiтелiальна пiхва 

? 

Яке твердження ~не є характеристикою~ мезонефроса? 

+протока мезонефросу дає початок уретрi 

-мiстить функцiонуючi нефрони 

-нефрони мезонефроса формуються iз промiжної мезодерми 

-в нефронах мезонефроса утворюється гiпотонiчна сеча 

? 

Назвiть джерело розвитку нефронiв мезонефроса: 

+промiжна мезодерма 

-вiсцеральна мезодерма 

-парiєтальна мезодерма 



? 

Якi джерела розвитку нирки? 

+промiжна мезодерма 

-вiсцеральна мезодерма 

-парiєтальна мезодерма 

? 

Яке джерело розвитку переднирки? 

+сегментнi нiжки головної частини зародку (8 - 10 пар) 

-мезонефральна тканина 

-нефрогенна тканина 

? 

Якi джерела розвитку первинної нирки? 

+сегментнi нiжки тулубової частини зародка (17 - 18 пар) 

-сегментнi нiжки головної частини зародка (8 - 10 пар) 

-вiсцеральна мезодерма 

-парiєтальна мезодерма 

? 

Яке джерело розвитку канальцiв первинної нирки (метанефридiй)? 

+сегментнi нiжки тулубової частини зародка (17 - 25 пар) 

-сегментнi нiжки головної частини зародка (8 - 10 пар) 

-вiсцеральна мезодерма 

-парiєтальна мезодерма 

? 

Iз якого джерела утворюються канальцi нефрона остаточної нирки? 

+нефрогенна тканина 

-сегментнi нiжки тулубової частини зародка (17 - 25 пар) 

-мезонефральна протока 

-вiсцеральна мезодерма 

? 

Яке джерело розвитку збiрних трубок остаточної нирки? 

+дивертикул мезонефральної протоки 

-нефрогенна тканина 

-вiсцеральна мезодерма 

-парiєтальна мезодерма 

? 

Яке джерело сосочкових канальцiв остаточної нирки? 

+дивертикул мезонефральної протоки 

-нефрогенна тканина 

-сегментнi нiжки тулубової частини зародка (17 - 25 пар) 

-парiєтальна мезодерма 

? 

Яке джерело розвитку ниркових чашечок i мисок остаточної нирки? 

+дивертикул мезонефральної протоки 

-проксимальна частина алантоїса 

-нефрогенна тканина 

-сегментарнi нiжки тулубової частини зародка (17 - 25 пар) 

? 

Яке джерело розвитку сечовода? 

+дивертикул мезонефральної протоки 

-сегментнi нiжки головної частини зародка (8 - 10 пар) 

-нефрогенна тканина 

-проксимальна частина алантоїса 



? 

Яке джерело розвитку сечового мiхура? 

+проксимальна частина алантоїса 

-нефрогенна тканина 

-дивертикул мезонефральної протоки 

-сегментнi нiжки тулубової частини зародка (17 - 25 пар) 

? 

Якi структури нирки розвиваються iз нефрогенної тканини? 

+всi частини нефрона 

-дрiбнi трубочки 

-сосочковi протоки 

-чашечки 

? 

Яке джерело розвитку строми нирки? 

+мезенхiма 

-сегментнi нiжки тулубової частини зародка (17 - 25 пар) 

-дивертикул мезонефральної протоки 

-парiєтальна мезодерма 

? 

Яке твердження ~не є характеристикою~ метанефроса? 

+боуменова капсула формується iз метанефричного дивертикула 

-метанефричний дивертикул - вирiст мезонефральної протоки 

-iз метанефрогенного дивертикула утворюються збiрнi трубочки 

-метанефрогенна бластема дає початок дистальним звивистим канальцям нефрона 

? 

Коли утворюється мезонефрос? 

+на 5-му тижнi ембрiогенезу 

-на 2-му мiсяцi ембрiогенезу 

-на 1-му мiсяцi ембрiогенезу 

-на 4-му тижнi ембрiогенезу 

? 

Коли дегенерує мезонефрос? 

+в кiнцi 4-го мiсяця ембрiогенезу 

-в кiнцi 3-го мiсяця ембрiогенезу 

-в кiнцi 1-го мiсяця ембрiогенезу 

-в кiнцi 2-го мiсяця ембрiогенезу 

? 

Коли формується пронефрос? 

+в кiнцi 3-го тижняя ембрiогенезу 

-в кiнцi 4-го мiсяця ембрiогенезу 

-в кiнцi 1-го мiсяця ембрiогенезу 

-в кiнцi 2-го мiсяця ембрiогенезу 

? 

Пронефрос - це? 

+переднирка 

-первинна нирка 

-остаточна нирка 

? 

Мезонефрос - це: 

+первинна нирка 

-остаточна нирка 

-переднирка 



? 

Метанефрос - це: 

+остаточна нирка 

-переднирка 

-первинна нирка 

? 

Коли дегенерує пронефрос? 

+в кiнцi 4-го мiсяця ембрiогенезу 

-в кiнцi 3-го мiсяця ембрiогенезу 

-в кiнцi 2-го мiсяця ембрiогенезу 

-в кiнцi 1-го мiсяця ембрiогенезу 

? 

Яка нирка рудиментарна i не функцiонує? 

+пронефрос 

-метанефрос 

-мезонефрос 

? 

Яка нирка формує остаточну? 

+метанефрос 

-пронефрос 

-мезонефрос 

? 

Сегментнi нiжки - це: 

+сегменти промiжної мезодерми 

-сегменти вентральної мезодерми 

-сегменти парiєтальної мезодерми 

-сегменти дорзальної мезодерми 

? 

Мезонефральна протока - це: 

+канал, який утворюється в результатi злиття сегментних нiжок 

-канал, який утворюється в результатi злиття сомiтiв 

-канал, який утворюється в результатi злиття вентральної i парiєтальної мезодерми 

? 

Нефрогенна тканина - це: 

+несегментована частина промiжної мезодерми 

-несегментована частина вентральної мезодерми 

-несегментована частина парiєтальної мезодерми 

-несегментована частина дорзальної мезодерми 

? 

Якi структури утворюють паренхiму нирки? 

+епiтелiальнi канальцi, капсули нефронiв 

-фiброзна капсула 

-iнтерстицiй 

? 

Якi структури ~не входять~ до складу строми нирок? 

+епiтелiальнi канальцi, капсули нефронiв 

-фiброзна капсула 

-iнтерстицiй 

? 

Як побудована м`язова оболонка сечоводiв у верхнiх вiддiлах? 

+2 шари: внутрiшнiй поздовжнiй, зовнiшнiй циркулярний 

-2 шари: внутрiшнiй циркулярний, зовнiшнiй поздовжнiй 



-2 шари: внутрiшнiй спiральний, зовнiшнiй поперечний 

-3 шари: внутрiшнiй циркулярний, середнiй поздовжнiй, зовнiшнiй поперечний 

? 

Як побудована м`язова оболонка чашечок i мисок? 

+2 шари: внутрiшнiй-поздовжнiй, зовнiшнiй-циркулярний 

-3 шари: внутрiшнiй i зовнiшнiй - поздовжнi, а середнiй циркулярний 

-2 шари: внутрiшнiй - циркулярний, зовнiшнiй - поздовжнiй 

? 

Як побудована м`язова оболонка сечоводiв в нижнiх вiддiлах? 

+3 шари: внутрiшнiй i зовнiшнiй поздовжнi, середнiй - циркулярний 

-2 шари: внутрiшнiй - поздовжнiй, зовнiшнiй - циркулярний 

-2 шари: внутрiшнiй - циркулярний, зовнiшнiй - поздовжнiй 

? 

Як побудована м`язова оболонка сечоводiв в мiсцях їх проходження через стiнку сечового мiхура? 

+два поздовжнiх шари 

-три поздовжнiх шари 

-два циркулярних шари 

? 

Як побудована м`язова оболонка в областi сосочкiв ниркових пiрамiд? 

+один циркулярний шар 

-два циркулярних шари 

-три циркулярних шари 

? 

Який епiтелiй вистилає сечовий мiхур? 

+перехiдний епiтелiй 

-багатошаровий незроговiлий 

-багатошаровий зроговiлий 

-одношаровий плоский 

? 

Якi ознаки ~не вiдносяться~ до епiтелiю сечового мiхура? 

+не здатний змiнювати свою форму 

-здатний змiнювати свою форму 

-не пропускає воду 

-не пропускає солi 

? 

Бар`єрна функцiя епiтелiю сечового мiхура ~не забезпечується~: 

+щiлинними контактами 

-щiльними контактами 

-занчною товщиною плазмолеми 

-особливим хiмiчним складом плазмолеми 

? 

Яка кiлькiсть шарiв будує м`язову оболонку в нижньому вiддiлi сечовода? 

+3 

-2 

-1 

-4 

? 

Яка кiлькiсть шарiв будує м`язову оболонку у верхньому вiддiлi сечовода? 

+2 

-3 

-1 

-4 



? 

Де вiдсутня пiдслизова основа? 

+чашечки i миски 

-сечоводи 

-сечовий мiхур 

? 

Якi iз перерахованих структур ~не входять~ до складу нефрона? 

+збiрнi трубочки 

-проксимальний вiддiл 

-дистальний вiддiл 

-капсула Боумена 

? 

Яка структурна частина юкстамедулярного нефрона заходить в мозкову речовину нирки? 

+петля нефрона 

-проксимальний вiддiл 

-дистальний вiддiл 

-капсула Боумена 

? 

Яким епiтелiєм вистелений проксимальний вiддiл нефрона? 

+одношаровим кубiчним з облямiвкою 

-одношаровим плоским 

-багаторядним вiйчастим 

-багатошаровим зроговiлим 

? 

Яким епiтелiєм утворений тонкий каналець нефрона? 

+одношаровим плоским 

-одношаровим цилiндричним 

-одношаровим багаторядним вiйчастим 

? 

Яким епiтелiєм утворений дистальний звивистий каналець? 

+одношаровим кубiчним 

-одношаровим плоским 

-одношаровим багаторядним вiйчастим 

-багатошаровим незроговiлим 

? 

Яким епiтелiєм вистеленi збирнi трубочки? 

+одношаровим кубiчним 

-одношаровим плоским 

-багатошаровим незроговiлим 

? 

Якi клiтини утворюють внутрiшнiй листок капсули нефрона? 

+подоцити 

-свiтлi клiтини 

-темнi клiтини 

-ендотелiоцити 

? 

Яка структура фiльтрацiйного бар`єру визначає вибiркову прониклiвiсть ниркового фiльтра? 

+середнiй шар базальної мембрани 

-внутрiшнiй i зовнiшнiй шари базальної мембрани 

-фенестрований ендотелiй 

-подоцитарнi щiлини 

? 



В якому вiддiлi нефрона вiдбувається реабсорбцiя бiлка? 

+проксимальний звивистий каналець 

-дистальний звивистий каналець 

-тонкий каналець 

-збiрнi трубочки 

? 

В якому вiддiлi нефрона вiдбувається реабсорбцiя глюкози? 

+проксимальний звивстий каналець 

-дистальний звивистий каналець 

-тонкий каналець 

-збiрнi трубочки 

? 

Клiтини якого вiддiлу нефрона мiстить найбiльшу кiлькiсть лiзосом? 

+проксимальний звивистий каналець 

-капсула Боумена 

-тонкий каналець 

-збiрнi трубочки 

? 

В якому вiддiлi нефрона ~не вiдбувається~ реабсорбцiя електролiтiв? 

+тонкий каналець 

-дистальний каналець 

-проксимальний каналець 

-капсула Боумена 

? 

Який вiддiл нефрона практично непроникливий для води? 

+дистальний прямий каналець 

-проксимальний звивистий каналець 

-тонкий каналець 

-капсула Боумена 

? 

В яких вiддiлах ниркових канальцiв реабсорбцiя води регулюється антидiуретичним гормоном? 

+дистальний i збiрнi трубочки 

-проксимальний i збiрнi трубочки 

-тонкий i збiрнi трубочки 

? 

В якому вiддiлi ниркових канальцiв знаходяться клiтини, якi продукують iони Н+? 

+збiрнi трубочки 

-дистальний вiддiл 

-проксимальний вiддiл 

-тонкий каналець 

? 

Реабсорбцiя якої речовини вiдбувається з участю лiзосомальний ферментiв в проксимальному вiддiлi 

нефрона? 

+бiлка 

-глюкози 

-електролiтiв 

-води 

? 

Якi структури епiтелiю проксимального вiддiлу нефрона сприяють реабсорбцiї води? 

+складки цитолеми в базальнiй частинi клiтини 

-мiкроворсинки в апiкальнiй частинi клiтини 

-мiтохондрiї 



-гладка ЕПС 

? 

Якi структури епiтелiю проксимального вiддiлу нефрона реабсорбцiї електролiтiв? 

+мiтохондрiї 

-рибосоми 

-складки цитолеми в базальнiй частинi клiтини 

-мiкроворсинки в апiкальнiй частинi клiтини 

? 

Яку функцiю виконують свiтлi клiтини збiрних трубочок? 

+реабсорбцiя води 

-реабсорбцiя електролiтiв 

-реабсорбцiя глюкози 

-реабсорбцiя бiлка 

? 

Яку функцiю виконують темнi клiтини збiрних трубочок? 

+секрецiю Н+ 

-реабсорбцiя глюкози 

-реабсорбцiя води 

-реабсорбцiя бiлка 

? 

Яку функцiю виконують iнтерстицiйнi клiтини? 

+секрецiя простагландинiв 

-секрецiя ренiну 

-секрецiя Н+ 

? 

Якi iз перерахованих структур ~не входять~ до складу юкстагломерулярного апарату нирки? 

+iнтерстицiйнi 

-юкстагломерулярнi 

-юкставаскулярнi 

-клiтини щiльної плями 

-мезангiальнi клiтини 

? 

Де розташовуються юкстагломерулярнi клiтини? 

+стiнка приносної артерiоли 

-стiнка виносної артерiоли 

-стiнка дистального вiддiлу нефрона 

-стiнка проксимального вiддiлу нефрона 

? 

Де розташовуються юкставаскулярнi клiтини? 

+мiж приносною i виносною артерiолами 

-мiж капiлярами чудесної сiтки 

-мiж дистальними i проксимальними вiддiлами нефрона 

? 

Де розташовуються клiтини щiльної плями? 

+дистальний вiддiл нефрона 

-проксимальний вiддiл нефрона 

-тонкий каналець 

-збiрнi трубочки 

? 

Яку функцiю виконують клiтини щiльної плями? 

+є натрiєвим рецептором 

-продукцiя ренiну 



-продукцiя ренiну в ембрiогенезi 

-продукцiя простагландинiв 

? 

Яку функцiю виконують ЮГ клiтини? 

+продукцiя ренiну 

-продукцiя простагландинiв 

-продукцiя ренiну в ембрiогенезi 

-є натрiєвим рецептором 

? 

Де розташовуються вторинна капiлярна сiтка? 

+навколо канальцiв нефрона i збiрних трубочок 

-навколо збирних трубочок 

-навколо сосочкових протокiв 

? 

Пошкодження яких структур нирки призвиде до появи еритроцитiв у сечi? 

+базальної мембрани ниркового фiльтра 

-подоцитiв 

-ендотелiю капiлярного клубочка 

? 

Що є ймовiрною причиною появи глюкози у остаточнiй сечi? 

+зниження активностi лужної фосфотази в епiтелiї проксимального вiддiлу 

-зниження активностi лужної фосфатази в епiтелiї дистального вiддiлу 

-зниження активностi лужної фосфатази в епiтелiї тонкого канальця 

? 

Що є головною причиною появи високомолекулярних бiлкiв в остаточнiй сечi? 

+пiдвищення проникностi базальної мембрани ниркового фiльтра 

-пiдвищення проникностi ендотелiоцитiв 

-пiдвищення проникностi подоцитiв 

? 

Якi структури ~не входять~ до ниркового фiльтра? 

+епiтелiоцити проксимального вiддiлу 

-фенестрований ендотелiй капiлярного клубочка 

-подоцити 

-трьохшарова базальна мембрана 

? 

До складу мозкового променя ~не входять~: 

+тонкi канальцi юкстамедулярних нефронiв 

-збiрнi трубочки 

-тонкi канальцi субкапсулярних i промiжних нефронiв 

? 

До складу кiркової речовини нирки ~не входять~: 

+тонкi канальцi юкстамедулярних нефронiв 

-проксимальнi звивистi канальцi 

-дистальнi звивистi канальцi 

-капсули Боумена 

? 

До складу мозкової речовини ~не входять~: 

+проксимальнi звивистi канальцi 

-тонкi канальцi юкстамедулярних нефронiв 

-збiрнi трубочки 

-сосочковi протоки 

? 



До паренхiми нирок ~не входять~: 

+фiбробласти 

-епiтелiоцити канальцiв нефронiв 

-епiтелiоцити трубочок 

-епiтелiоцити сосочкових протокiв 

? 

До строми нирок ~не входять~: 

+епiтелiоцити канальцiв нефронiв 

-фiбробласти 

-аморфна речовина 

-iнтерстицiйнi клiтини 

? 

Що секретується в просвiт проксимального канальця? 

+креатинiн 

-вода 

-електролiти 

-глюкоза 

? 

Що ~не секретується~ в просвiт дистального вiддiлу? 

+Na+ 

-H+ 

-K+ 

-NH 4+ 

? 

Що секретується в тонкий каналець? 

+сечовина 

-вода 

-електролiти 

-глюкоза 

? 

Який вiддiл нефрона є головним в реабсорбцiї фосфатiв? 

+проксимальний 

-дистальний 

-тонкий каналець 

-капсула Боумена 

? 

Яким епiтелiєм утворений товстий вiддiл петлi Хенле? 

+одношаровим кубiчним 

-одношаровим плоским 

-одношаровим цилiндричним 

? 

Де вiдбувається закислення сечi? 

+дистальнi канальцi i збiрнi трубочки 

-тонкi канальцi i збiрнi трубочки 

-проксимальнi канальцi i збiрнi трубочки 

? 

Як i на якi структури нирки дiє альдостерон? 

+пiдсилює реабсорбцiю Na+ в дистальному вiддiлi нефрона 

-понижує реабсорбцiю Na+ в дистальному вiддiлi нефрона 

-пiдсилює реабсорбцiю Na в проксимальному вiддлi нефрона 

-понижує реабсорбцiю Na в проксимальному вiддiлi нефрона 

? 



Якi структури нирки продукують еритропоетин? 

+юкставаскулярнi клiтини 

-iнтерстицiйнi клiтини 

-юкстагломерулярнi клiтини 

-мезангiальнi клiтини 

? 

Яку функцiю виконують простагландини? 

+вазодилятацiя 

-стискання артерiол 

-збiльшення проникливостi збiрних трубочок для води 

-пiдсилює реабсорбцiю Са 2+ в канальцях нирки 

? 

Реабсорбцiю Са 2+ в канальцях нирок пiдсилює: 

+паратиреоїдний гормон 

-альдостерон 

-антидiуретичний гормон 

-ренiн 

? 

Що ~не вiдноситься~ до функцiй мезангiальних клiтин? 

+участь у фiльтрацiї кровi 

-фагоцитоз базальної мембрани 

-синтез макромолекул мiжклiтинної речовини 

-синтез фактора активацiї тромбоцитiв 

? 

Часточка нирки - це: 

+мозковий промiнь з нирковими тiльцями та звивистими канальцями 

-пiрамiда мозкової речовини з покриваючою її основу кiрковою речовиною 

-широкий зернистий шар, розташований пiд капсулою 

? 

Iнтерстицiй нирки представлений: 

+фiбробластоподiбнi клiтини i ретикулiновi волокна 

-епiтелiоцити канальцiв i ретикулiновi волокна 

-мезенгiальнi клiтини i ретикулiновi волокна 

-подоцити i ретикулiновi волокна 

? 

Що ~не входе~ до складу чоловiчої статевої системи? 

+сечоводи 

-передмiхурова залоза 

-сiм`явиноснi протоки 

-сiм`яник 

? 

Що ~не входить~ до додаткових органiв чоловiчої статевої системи? 

+сiм`явиноснi протоки 

-сiм`янi мiхурцi 

-залози цибулини сечiвника 

-передмiхурова залоза 

? 

Що є структурно-функцiональною одиницею яєчка? 

+часточка 

-ацинус 

-балка 

-звивистий сiм`яний каналець 



? 

Що знаходиться в часточках яєчка? 

+звивистi сiм`янi канальцi 

-виноснi канальцi 

-сiм`явиноснi протоки 

-сiтка яєчка 

? 

Що ~не входить~ до паренхiми яєчка? 

+iнтерстицiй 

-звивстi канальцi 

-прямi канальцi 

-сiтка сiм`яника 

? 

Що ~не входить~ до строми яєчка? 

+сiтка сiм`яника 

-капсула 

-iнтерстицiй 

-септи 

? 

Що утворюється з ентодерми жовткового мiшка? 

+гопоцити 

-клiтини Лейдiга 

-придаток яєчка 

-сiм`явиноснi протоки 

? 

З чого утворюються виноснi канальцi яєчка? 

+з сечових канальцiв первинної нирки 

-з мезонефрального протоку 

-з ентодерми жовткового мiшка 

-з мезенхiми 

? 

Що утворюється з кранiальної частини мезонефрального протока? 

+придаток яєчка 

-сiм`янi мiхурцi 

-передмiхурова залоза 

-сiм`явиноснi протоки 

? 

Що утворюється з каудальної частини мезонефрального протока? 

+сiм`явиноснi протоки 

-придаток яєчка 

-передмiхурова залоза 

-виноснi канальцi яєчка 

? 

Що утворюється з статевих валикiв? 

+сiм`янi звивистi канальцi 

-придаток яєчка 

-сiм`явиноснi протоки 

-передмiхурова залоза 

? 

З чого походять клiтини Лейдiга? 

+з мезенхiми 

-з ектодерми жовткового мiшка 



-з мезонефрального протока 

-з целомiчного епiтелiя 

? 

З чого утворюються сустентоцити? 

+зi статевих шнурiв 

-з мезонефрального протока 

-з ектодерми жовткового мiшка 

-з сечових канальцiв первинної нирки 

? 

В якому структурному компонентi чоловiчої статевої системи вiдбувається сперматогенез? 

+в звивистих сiм`яних канальцях 

-в прямих сiм`яних канальцях 

-в сiтцi сiм`яника 

-в придатках сiм`яника 

? 

Який шар ~не входе~ до стiнки звивистого сiм`яного канальця? 

+ретикулярний 

-мiоiдний 

-базальний 

-волокнистий 

? 

Що ~не входе~ до складу мiоiдного шару звивистого сiм`яного канальця? 

+скупчення сперматогенних клiтин 

-базальна мембрана 

-сплетення колагенових волокон 

-клiтини фiбробластичного ряду 

? 

Якi структури ~не входять~ до складу гематотестикулярного бар`єра? 

+клiтини Лейдiга 

-власна оболонка звивистого сiм`яного канальця 

-стiнка гемокапiляра 

-сустентоцити 

? 

Яка функцiя клiтин Лейдiга? 

+синтез тестостерона 

-синтез андрогена 

-фагоцитують неповноцiннi статевi клiтини 

-забезпечують поживними речовинами сперматоцити 

? 

Звивистi сiм`янi канальцi продовжуються в: 

+прямi сiм`янi канальцi 

-протоку придатка 

-виноснi канальцi 

-канальцi сiтки сiм`яника 

? 

Яким типом контактiв з`єднуються мiж собою клiтини Сертолi? 

+щiльним замикаючим 

-десмосомним 

-нексусом 

-синапсом 

? 

Якi клiтини знаходяться в базальному поверху звивистих сiм`яних канальцiв? 



+сперматогонiї 

-клiтини Лейдiга 

-сперматоцити 

-сперматиди 

? 

Якi клiтини ~не знаходяться~ в адмоменальному поверху звивистих сiм`яних канальцiв? 

+сперматогонiї 

-сперматиди 

-сперматозоїди 

-сперматоцити 

? 

Яка функцiя ~не притаманна~ для сустентоцитiв? 

+синтез тестостерона 

-фагоцитоз неповноцiнних статевих клiтин 

-утворення мiкросередовища для дозрiваючих статевих клiтин 

-забезпечення поживними речовинами сперматогенних клiтин 

? 

В якiй стадiї профази I подiлу мейоза в сперматоцитах I порядка вiдбувається кросинговер? 

+в зиготенi 

-в лептотенi 

-в пахiтенi 

-в диплотенi 

? 

В якiй стадiї профази I подiлу мейоза в сперматоцитах I порядка можна побачити синаптонемнi 

комплекси? 

+в пахiтенi 

-в зиготенi 

-в лептотемi 

-в диплотенi 

? 

В якiй стадiї I порядку мейоза в сперматоцитах I порядка вiдбувається кон`югацiя? 

+в зиготенi 

-в липтотенi 

-в пахiтенi 

-в диплотенi 

? 

В якiй стадiї профази I подiлу мейоза в сперматоцитах I порядка гомологiчнi хромосоми починають 

вiдходити одно вiд одної? 

+в дiакiнезi 

-в диплотенi 

-в пахiтенi 

-в зиготенi 

? 

Що вiдбувається в фазi розмноження сперматогенеза? 

+мiтотичний подiл сперматогонiй 

-утворення сперматид 

-утворення сперматозоїдiв 

-кон`югацiя гомологiчних хромосом 

? 

В якiй фазi сперматогенеза знаходяться сперматоциди I порядку? 

+у фазi росту 

-у фазi розмноження 



-у фазi формування 

? 

Що вiдбувається в фазi дозрiвання сперматогенеза? 

+два послiдовних подiла мiтоза (мейоз) 

-подiл сперматогонiй 

-сперматиди перетворюються в сперматозоїди 

-кон`югацiя гомологiчних хромосом 

? 

Якi клiтини утворюються пiсля фази дозрiвання? 

+сперматиди 

-сперматозоїди 

-сперматоцити I порядку 

-сперматоцити II порядку 

? 

Що вiдбувається в фазу формування сперматогенеза? 

+сперматиди перетворюються в сперматозоїди 

-мейоз 

-подiл сперматогонiй 

-кон`югацiя гомологiчних хромосом 

? 

Що утворюється з комплексу Гольджi в сперматидах в фазу формування? 

+акросома сперматозоїда 

-шийка сперматозоїда 

-джгутик сперматозоїда 

-лiзосома сперматозоїда 

? 

Яке значення акросоми? 

+забезпечує руйнування оболонок яйцеклiтини 

-забезпечує сперматозоїди енергiєю 

-фагоцитує залишки цитоплазми сперматозоїдiв 

-формує центрiолi 

? 

Яке значення прямих сiм`яних канальцiв? 

+сполучають звивистi канальцi з сiткою сiм`яника 

-в них вiдбувається сперматогенез 

-сполучають яєчко з придатками 

-в них вiдбувається спермiогенез 

? 

Який епiтелiй вкриває стiнку прямих сiм`яних канальцiв? 

+одношаровий призматичний 

-одношаровий плоский 

-одношаровий кубiчний 

-багатошаровий плоский незроговiлий 

? 

Який епiтелiй вкриває канальцi сiтки сiм`яника? 

+одношаровий кубiчний 

-одношаровий плоский 

-одношаровий призматичний 

-псевдобаготошаровий, вiйчастий 

? 

Який епiтелiй вкриває стiнку виносних канальцiв сiм`яника? 

+одношаровий призматичний 



-одношаровий плоский 

-одношаровий кубiчний 

-псевдобагатошаровий 

? 

Яка функцiя ~не притаманна~ для придатка яєчка? 

+утворення акросоми сперматозоїдiв 

-розрiдження сперми 

-резервуар для сперми 

-утворення глiкокалiксу для сперматозоїдiв 

? 

Чим утворена головка придатка яєчка? 

+виносними канальцями 

-протоками придатка 

-сiм`явиносними протоками 

-прямими канальцями 

? 

Що розмiщено у хвостi придатка яєчка? 

+проток придатка 

-прямi канальцi 

-виноснi канальцi 

-сiм`явиносна протока 

? 

Який епiтелiй вистилає слизову оболонку придатка яєчка? 

+дворядний призматичний 

-одношаровий кубiчний 

-одношаровий призматичний 

-багатошаровий плоский 

? 

Якi епiтелiальнi клiтини розмiщуються в слизовiй оболонцi сiм`явиносної протоки? 

+призматичнi клiтини зi стереоцилiями 

-кубiчнi клiтини з кiноцилiями 

-призматичнi клiтини з дендритними вiдростками 

-клiтини Клара 

? 

Як розмiщуються гладкi мiоцити у м`язовiй оболонцi сiм`явиносної протоки? 

+внутрiшнiй i зовнiшнiй шари поздовжньо та середнiй циркулярно 

-внутрiшнiй i зовнiшнiй шари циркулярно та середнiй поздовжньо 

-внутрiшнiй циркулярно, а зовнiшнiй шар поздовжньо 

-внутрiшнiй поздовжньо, а зовнiшнiй шар циркулярно 

? 

Що утворюється в результатi злиття сiм`явиносних протокiв? 

+сiм`явипорскувальна протока 

-головка придатка яєчка 

-тiло придатка яєчка 

-сiм`янi мiхурцi 

? 

Яка оболонка ~не входе~ до складу сечiвника? 

+адвентицiя 

-слизова 

-м`язова 

-пiдслизова 

? 



Яка частина ~не входе~ до складу сечiвника? 

+кавернозна 

-простатична 

-перетинчаста 

-печериста 

? 

Який епiтелiй вистилає простатичну частину сечiвника? 

+перехiдний 

-багаторядний призматичний 

-дворядний призматичний 

-багаторядний кубiчний 

? 

Який епiтелiй вистилає перетинчасту частину сечiвника? 

+багаторядний призматичний 

-перехiдний 

-багатошаровий плоский 

-одношаровий кубiчний 

? 

Який епiтелiй вистилає печеристу частинк сечiвника? 

+багатошаровий плоский 

-перехiдний 

-багаторядний призматичний 

-дворядний призматичний 

? 

Яка функцiя ~не притаманна~ для сiм`яних мiхурцiв? 

+утворення глiкокалiксу для сперматозоїдiв 

-розрiження сперми 

-утворення лужного середовища сперми 

-забезпечує сперматозоїди енергетичним запасом 

? 

Який епiтелiй вистiлає слизову оболонку сiм`яних мiхурцiв? 

+багаторядний цiлiндричний 

-перехiдний 

-багатошаровий плоский 

-одношаровий кубiчний 

? 

Що ~не притаманне~ для функцiї простагландинiв передмiхурової залози? 

+стимулюють розвиток залоз 

-впливають на синтез чоловiчих статевих гормонiв 

-впливають на сперматогенез 

-стимулюють рiст нервiв 

? 

Що утворюється в дiлянцi переходу сiм`явиносної протоки в сечiвник? 

+сiм`яний горбик 

-простатична маточка 

-залози цибулини сечiвника 

-сiм`янi мiхурцi 

? 

Якими епiтелiоцитами утворенi кiнцевi секреторнi вiддiли простатичних залоз? 

+високими призматичними i вставними 

-вiйчастими i слизовими епiтелiоцитами 

-клiтинами Клара i призматичними 



-секреторними клiтинами 

-сустентоцитами i слизовими клiтинами 

? 

Чим утворена паренхiма передмiхурової залози? 

+слизовими альвеолярними залозами 

-пухкою сполучною тканиною передмiхурової залози 

-спермою 

-сечiвником 

? 

З якої тканини побудована головка прутеня? 

+з щiльної сполучної тканини 

-з пухкої сполучної тканини 

-з м`язевої тканини 

-з ретикулярної тканини 

? 

Яку функцiю виконує iнгiбiн, що утворюється на стадiї iндиферентної гонади у ембрiона чоловiчої 

статi? 

+редукцiя парамезонефральної протоки 

-стимулює сперматогенез 

-викликає загибель гоноцитiв 

-стимулює вироблення тестостерону 

? 

Якi гормони ~не стимулюють~ герменативну функцiю яєчка? 

+естроген 

-фолiкулостимулюючий гормон 

-лютеїнiзуючий гормон 

-тестостерон 

? 

Який гормон регулює утворення тестостерона в яєчках 

+лютеїнiзуючий гормон 

-естроген 

-окситоцин 

-прогестерон 

? 

Яєчник, як жiноча статева залоза виконує наступнi функцiї? 

+продукцiя яйцеклiтин, естрогенiв i прогестерону 

-продукцiя яйцеклiтин, естрогенiв i тестостерону 

-продукцiя яйцеклiтин прогестерону i тестостерону 

-продукцiя сперматозоїдiв, естрогенiв i прогестерону 

? 

Якi мають розмiри по вiдношенню один до одного правий i лiвий яєчники жiнки? 

+правий дещо бiльший, нiж лiвий 

-лiвий дещо бiльший, нiж правий 

-правий i лiвий мають однаковi розмiри 

-в рiзнi термiни росту фолiкула мають певнi розмiри 

? 

Якi структури входять до складу мозкової речовини яєчника? 

+еластичнi волокна, кровоноснi судини i нерви 

-колагеновi волокна, iнтерстицiйнi клiтини 

-первиннi, вториннi i зрiлi фолiкули 

-еластичнi волокна, первиннi, вториннi i зрiлi фолiкули 

? 



Якi структури входять до складу кiркової речовини яєчника? 

+колагеновi волокна, iнтерстицiйнi клiтини 

-еластичнi волокна, кровоноснi судини i нерви 

-кровоноснi судини, нерви i зрiлi фолiкули 

-лише еластичнi волокна i атретичнi тiла 

? 

Яку комплексну структуру утворює овоцит у стадiї диплотени профази мейозу, оточений одним 

шаром плоских фолiкулярних клiтин? 

+примордiальний фолiкул 

-первинний фолiкул 

-вторинний фолiкул 

-зрiлий фолiкул 

? 

Яку комплексну структуру утворює овоцит I порядку, оточений вперше помiтною прозорою 

оболонкою i декiлькома шарами фолiкулярних клiтин? 

+первинний фолiкул 

-вторинний фолiкул 

-зрiлий фолiкул 

-примордiальний фолiкул 

? 

Як називається структура яєчника, утворена овоцитом I порядку, оточений прозорою оболонкою i 

багатошаровим фолiкулярним епiтелiєм, що продукує фолiкулярну рiдину? 

+вторинний фолiкул 

-первинний фолiкул 

-зрiлий фолiкул 

-примордiальний фолiкул 

? 

Якi iз перелiчених структур входять до складу примордiального фолiкула яєчника? 

+овоцит I порядку i одношаровий плоский фолiкулярний епiтелiй 

-овоцит I порядку i багатошаровий фолiкулярний епiтелiй 

-овоцит I порядку, прозора зона i промениста корона 

-овоцит I порядку, одношаровий плоский фолiкулярний епiтелiй i промениста корона 

? 

Якi iз перелiчених структур входять до складу первинного фолiкула яєчника? 

+овоцит I порядку, багатошаровий фолiкулярний епiтелiй i вперше з`являється прозора зона 

-овоцит I порядку, прозора зона i промениста корона 

-овоцит I порядку i одношаровий плоский фолiкулярний епiтелiй 

-овоцит I порядку, одношаровий плоский фолiкулярний епiтелiй i промениста корона 

? 

Якi iз перелiчених структур входять до складу вторинного фолiкула яєчника? 

+овоцит I порядку, багатошаровий фолiкулярний епiтелiй, прозора зона i промениста корона 

-овоцит I порядку i одношаровий плоский фолiкулярний епiтелiй 

-овоцит I порядку, одношаровий плоский фолiкулярний епiтелiй i промениста корона 

-овоцит I порядку, сформована велика порожнина (антрум) 

? 

Дайте визначення "кумулюс"? 

+виступ зернистого шару на внутрiшнiй стiнцi фолiкула 

-порожнина, яка займає бiльшу частину об`єму фолiкула 

-сполучнотканинна оболонка, яка складається з базальної мембрани, внутрiшнього i зовнiшнього 

шарiв 

-зернистий шар утворений фолiкулярним епiтелiєм 

? 



 Дайте визначення "антрум"? 

+порожнина, яка займає бiльшу частину об`єму фолiкула 

-сполучнотканинна оболонка, яка складається з базальної мембрани, внутрiшнього i зовнiшнього 

шарiв 

-зернистий шар утворений фолiкулярним епiтелiєм 

-виступ зернистого шару на внутрiшнiй стiнцi фолiкула 

? 

Дайте визначення "гранульоза"? 

+зернистий шар утворений фолiкулярним епiтелiєм 

-сполучнотканинна оболонка, яка складається з базальної мембрани, внутрiшнього i зовнiшнього 

шарiв 

-порожнина, яка займає бiльшу частину об`єму фолiкула 

-виступ зернистого шару на внутрiшнiй стiнцi фолiкула 

? 

Дайте визначення "тека"? 

+сполучнотканинна оболонка, яка складається з базальної мембрани, внутрiшнього i зовнiшнього 

шарiв 

-порожнина, яка займає бiльшу частину об`єму фолiкула 

-виступ зернистого шару на внутрiшнiй стiнцi фолiкула 

-зернистий шар утворений фолiкулярним епiтелiєм 

? 

Якi структурнi компоненти входять до складу внутрiшньої теки? 

+колагеновi волокна i клiтини текоцити 

-щiльна сполучна тканина 

-еластичнi i колагеновi волокна 

-щiльну сполучну тканину i клiтини текоцити 

? 

Якi структурнi компоненти входять до складу зовнiшньої теки? 

+щiльна сполучна тканина 

-еластичнi i колагеновi волокна 

-щiльну сполучну тканину i клiтини текоцити 

-колагеновi волокна i клiтини текоцити 

? 

Що таке овуляцiя? 

+розрив стiнки зрiлого фолiкула та поверхнi яєчника з виходом овоциту 

-процес перетворення примордiальних фолiкулiв у первиннi, вториннi й зрiлi 

-редукцiя i зворотнiй розвиток фолiкулiв 

-процес розвитку жiночих статевих клiтин 

? 

Що таке рiст фолiкулiв? 

+процес перетворення примордiальних фолiкулiв у первиннi, вториннi й зрiлi 

-розрив стiнки зрiлого фолiкула та поверхнi яєчника з виходом овоциту 

-редукцiя i зворотнiй розвиток фолiкулiв 

-процес розвитку жiночих статевих клiтин 

? 

Що таке атрезiя фолiкулiв? 

+редукцiя i зворотнiй розвиток фолiкулiв 

-розрив стiнки зрiлого фолiкула та поверхнi яєчника з виходом овоциту 

-процес розвитку жiночих статевих клiтин 

-процес перетворення примордiальних фолiкулiв у первиннi, вториннi й зрiлi 

? 

Що таке овогенез? 



+процес розвитку жiночих статевих клiтин 

-розрив стiнки зрiлого фолiкула та поверхнi яєчника з виходом овоциту 

-редукцiя i зворотнiй розвиток фолiкулiв 

-процес перетворення примордiальних фолiкулiв у первиннi, вториннi й зрiлi 

? 

У якiй стадiї знаходиться жiноча статева клiтина пiд час овуляцiї? 

+у метафазi другого подiлу дозрiвання 

-у стадiї диплотени профази первинного мейозу 

-у стадiї залозистого метаморфоза 

-у стадiї пролiферацiї i васкулiризацiї 

? 

У якiй стадiї знаходиться жiноча статева клiтина у примордiальному фолiкулi? 

+у стадiї диплотени профази первинного мейозу 

-у метафазi другого подiлу дозрiвання 

-у стадiї залозистого метаморфоза 

-у стадiї пролiферацiї i васкулiризацiї 

? 

Що є основним джерелом розвитку жовтого тiла яєчника? 

+зернистий шар зрiлого фолiкула 

-одношаровий плоский фолiкулярний епiтелiй примордiального фолiкула 

-прозора зона первинного фолiкула 

-промениста корона вторинного фолiкула 

? 

У якiй стадiї розвитку жовтого тiла утворюються зернистi лютеоцити? 

+у стадiї залозистого метаморфоза 

-у метафазi другого подiлу дозрiвання 

-у стадiї пролiферацiї i васкулiризацiї 

-у стадiї диплотени профази первинного мейозу 

? 

У якiй стадiї розвитку жовтого тiла вiдбувається активне розмноження клiтин? 

+у стадiї пролiферацiї i васкулiризацiї 

-у метафазi другого подiлу дозрiвання 

-у стадiї залозистого метаморфоза 

-у стадiї диплотени профази первинного мейозу 

? 

У якiй стадiї розвитку жовтого тiла вiдбувається накопичення лютеїну у клiтинах зернистого шару? 

+у стадiї залозистого метаморфоза 

-у метафазi другого подiлу дозрiвання 

-у стадiї диплотени профази первинного мейозу 

-у стадiї пролiферацiї i васкулiризацiї 

? 

У якiй стадiї розвитку жовтого тiла вiдбувається максимальне продукування прогестерону? 

+у стадiї розквiту 

-у метафазi другого подiлу дозрiвання 

-у стадiї залозистого метаморфоза 

-у стадiї диплотени профази первинного мейозу 

-у стадiї пролiферацiї i васкулiризацiї 

? 

Якi клiтини є основним джерелом розвитку зернистих лютеоцитiв жовтого тiла яєчника? 

+фолiкулярнi клiтини зернистого шару 

-iнтерстицiйнi клiтини 

-текоцити 



-овоцити 

? 

Якi клiтини є джерелом розвитку тека-лютеоцитiв? 

+iнтерстицiйнi клiтини 

-фолiкулярнi клiтини зернистого шару 

-текоцити 

-овоцити 

? 

У якiй стадiї розвитку жовтого тiла яєчника вiдбувається вростання кровоносних судин у зернистий 

шар? 

+у стадiї пролiферацiї i васкулiризацiї 

-у метафазi другого подiлу дозрiвання 

-у стадiї залозистого метаморфоза 

-у стадiї диплотени профази первинного мейозу 

? 

Скiльки часу триває функцiональна активнiсть менструального жовтого тiла яєчника? 

+12-14 дiб 

-5-6 дiб 

-близько мiсяця 

-бiльше 15 дiб 

? 

Скiльки часу триває функцiональна активнiсть жовтого тiла вагiтностi яєчника? 

+8 тижнiв 

-2 тижнi 

-12-14 дiб 

-близько мiсяця 

? 

Яка структура утворюється у яєчнику на мiсцi жовтого тiла пiсля завершення його атрофiї? 

+бiле тiло 

-жовте тiло вагiтностi яєчника 

-менструальне жовте тiло яєчника 

-полоцит I i II 

? 

Що знаходиться в центрi жовтого тiла яєчника? 

+сполучнотканинний рубець 

-полоцит I i II 

-бiле тiло 

-менструальне жовте тiло яєчника 

? 

Що знаходиться в центрi атретичного тiла яєчника? 

+гiалiнiзована прозора зона 

-сполучнотканинний рубець 

-полоцит I i II 

-бiле тiло 

? 

Яке бiологiчне значення атрезiї фолiкула? 

+секрецiя естрогенiв 

-секрецiя прогестерону 

-секрецiя тестостерону 

-накопичення пiгменту лютеїну 

? 

Яке бiологiчне значення атрезiї фолiкула? 



+запобiгання чисельних овуляцiй 

-секрецiя прогестерону 

-секрецiя тестостерону 

-накопичення пiгменту лютеїну 

? 

Якi процеси характеризують розмноження статевих клiтин пiд час овогенезу? 

+подiл овогонiй 

-подвоєння хромосом 

-другiй редукцiйний подiл 

-збiльшення розмiрiв овоциту, накопичення жовтка 

? 

Якi процеси характеризують перiод росту статевих клiтин пiд час овогенезу? 

+подвоєння хромосом 

-подiл овогонiй 

-другiй редукцiйний подiл 

-телофаза первинного подiлу мейозу 

? 

Якi процеси характеризують перiод дозрiвання статевих клiтин пiд час овогенезу? 

+телофаза первинного подiлу мейозу 

-подвоєння хромосом 

-подiл овогонiй 

-збiльшення розмiрiв овоциту, накопичення жовтка 

? 

Коли вiдбувається розмноження овогонiй у процесi овогенезу? 

+впродовж 2-5 мiсяцiв ембрiонального розвитку 

-впродовж 1 мiсяця ембрiонального розвитку 

-на 6 мiсяцi ембрiонального розвитку 

-впродовж 3 мiсяцiв ембрiонального розвитку 

? 

Скiльки яйцеклiтин утворюється iз однiєї овогонiї? 

+одна 

-двi 

-три 

-п`ять 

? 

У якiй стадiї овогенезу починається формування фолiкулiв? 

+стадiя малого росту 

-стадiя великого росту 

-у стадiї залозистого метаморфоза 

-у стадiї диплотени профази первинного мейозу 

? 

Якi гормони продукують фолiкулярнi клiтини дозрiваючого фолiкула яєчника? 

+естроген 

-тестостерон 

-простагландин 

-лютропiн 

? 

Якi гормони продукують фолiкулярнi клiтини дозрiваючого фолiкула яєчника? 

+гонадокринiн 

-тестостерон 

-простагландин 

-лютропiн 



? 

Якi гормони продукує жовте тiло яєчника? 

+прогестерон 

-тестостерон 

-простагландин 

-лютропiн 

? 

Якi гормони викликають атрезiю фолiкулiв у яєчниках? 

+гонадокринiн 

-тестостерон 

-простагландин 

-лютропiн 

? 

Якi гормони викликають овуляцiю? 

+лютропiн 

-тестостерон 

-простагландин 

-гонадокринiн 

? 

Якi гормони регулюють великiй рiст фолiкулiв? 

+лютропiн 

-тестостерон 

-простагландин 

-гонадокринiн 

? 

Які тканини утворюють ендометрій? 

+одношаровий призматичний війчастий епітелій, ПВСТ 

-одношаровий плоский епітелій, ПВСТ 

-Багатошаровий незроговілий епітелій, ПВСТ 

-одношаровий призматичний війчастий епітелій, ЩВСТ 

? 

Яка товщина ендометрію у статево-зрілої жінки? 

+2-3мм 

-0,15 мм 

-2-4 см 

-3-5см 

? 

Які клітини утворюють епітелій ендометрію? 

+призматичні війчасті, секреторні 

-призматичні, базальні 

-призматичні війчасті, келихоподібні 

-призматичні війчасті, ендокринні 

? 

Вкажіть правильну морфологічну характеристику маткових залоз 

+прості трубчасті  нерозгалуджені залози 

-прості трубчасті розгалуджені залози 

-прості альвеолярні залози 

-складні альвеолярно-трубчасті залози 

? 

Коли починає формуватись міометрій матки? 

+з 10 років 

-з 20 років 



-зразу після народження 

-з 7 років 

? 

З яких шарів складається міометрій? 

+підслизовий,судинний, надсудинний 

-підслизовий, циркулярний, поздовжній 

-внутрішній, середній, зовнішній 

-підслизовий,середній, надсудинний 

? 

Яким епітелієм вистелений канал шийки матки? 

+одношаровим призматичним епітелієм 

-одношаровим кубічним епітелієм 

-одношаровим плоским епітелієм 

-одношаровим багаторядним епітелієм 

? 

Яким епітелієм вистелена піхва? 

+багатошаровим незроговілим епітелієм 

-багатошаровим зроговілим епітелієм 

-перехідним епітелієм 

-одношаровим призматичним епітелієм 

? 

Скільки фаз  оваріально-менструального циклу розрізняють ? 

+5 

-2 

-6 

-4 

? 

Назвіть термін фази десквамації оваріально-менструального циклу 

+перша-третя доба 

-третя-пята доба 

-Пята-одинадцята 

-11-15 доба 

-15-28 доба 

? 

Вкажіть термін фази регенерації оваріально-менструального циклу 

+третя-пята доба 

-Пята-одинадцята 

-11-15 доба 

-15-28 доба 

-перша-третя доба 

? 

Вкажіть термін фази проліферації оваріально-менструального циклу 

+пята-одинадцята 

-третя-пята доба 

-11-15 доба 

-15-28 доба 

-перша-третя доба 

? 

Вкажіть термін фази відносного спокою оваріально-менструального циклу 

+11-15 доба 

-третя-пята доба 

-Пята-одинадцята 



-15-28 доба 

-перша-третя доба 

? 

Вкажіть термін фази секреції оваріально-менструального циклу 

+15-28 доба 

-11-15 доба 

-третя-пята доба 

-Пята-одинадцята 

-перша-третя доба 

? 

Які гістологічні ознаки  ендометрія характеризують фазу десквамації оваріально-мструального циклу? 

+спазм спіральних артерій, некротичні зміни тканин едометрію і його відторгнення 

-збільшення товщини ендометрію, маткові залози вузькі й прямі 

-збільшення обєму клітин строми внаслідок набряку,нагромадження секрету в залозах 

-оновлення епітеліальної пластинки ендометрія 

? 

Які гістологічні ознаки  ендометрія характеризують фазу проліферації оваріально-мструального 

циклу? 

+збільшення товщини ендометрію, маткові залози вузькі й прямі 

-спазм спіральних артерій, некротичні зміни тканин едометрію і його відторгнення 

-збільшення обєму клітин строми внаслідок набряку,нагромадження секрету в залозах 

-оновлення епітеліальної пластинки ендометрія 

? 

Які гістологічні ознаки  ендометрія характеризують фазу секреції оваріально-мструального циклу? 

+збільшення обєму клітин строми внаслідок набряку,нагромадження секрету в залозах 

-збільшення товщини ендометрію, маткові залози вузькі й прямі 

-спазм спіральних артерій, некротичні зміни тканин едометрію і його відторгнення 

-оновлення епітеліальної пластинки ендометрія 

? 

Які фази оваріально-меструального циклу обєднують у постменструальну? 

+фази: регенерації, проліферації і відносного спокою 

-фази: регенерації, проліферації і секреції 

-фази: регенерації, проліферації і десквамації 

-фази: регенерації, продіферації десквамації і секреції 

? 

Які процеси відбуваються у яєчнику у фазу регенерації оваріально-менструального циклу? 

+ріст фолікулів і продукція ними естрогенів 

-ріст фолікулів і продукці ними прогестерону 

-утворення жовтого тіла і продукція ним прогестерону 

-відбувається овуляція 

? 

Які процеси відбуваються у яєчнику у фазу секреції оваріально-менструального циклу? 

+утворення жовтого тіла і продукція ним прогестерону 

-ріст фолікулів і продукція ними естрогенів 

-ріст фолікулів і продукція ними прогестерону 

-відбувається овуляція 

? 

У яку фазу  оваріально-менструального циклу маткові залози стають звивистими? 

+у фазу секреції 

-у фазу відносного спокою 

-у фазу проліферації 

-у фазу регенерації 



-у фазу десквамації 

? 

У яку фазу оваріально-менструального циклу маткові залози прямі і вузькі?? 

+у фазу проліферації 

-у фазу секреції 

-у фазу відносного спокою 

-у фазу регенерації 

-у фазу десквамації 

? 

 У яку фазу оваріально-менструального циклу відбвається відторгнення функціонального шару 

ендометрія? 

+у фазу десквамації 

-у фазу проліферації 

-у фазу секреції 

-у фазу відносного спокою 

-у фазу регенерації 

? 

У яку фазу оваріально-менструального циклу у організмі жінки мало статевих гормонів? 

+у фазу десквамації 

-у фазу проліферації 

-у фазу секреції 

-у фазу відносного спокою 

-у фазу регенерації 

? 

Які шари входять до складу ендометрія? 

+функціональний і базальний 

-базальний,проміжний і поверхневий 

-базальний,парабазальний, поверхневий 

-надсудинний,судинний,підслизовий 

-базальний,судинний,надсдинний 

? 

Які гормони контролюють фазу проліферації оваріально-менструального циклу? 

+естрогени 

-прогестерон 

-плацентарні гормони 

-тестостерон 

-глюкокортикоїди 

? 

Який клітинний склад покривного епітелію маткової труби? 

+війчасті та секреторні 

-облямовані,келихоподібні, клітини Панета 

-війчасті,келихоподібні,щіточкові 

-покривні,ендокринні 

-секреторні,ендокринні 

? 

Які зміни відбуваються в міометрії під час вагітності? 

+гіпертрофія і гіперплазія гладких міоцитів 

-збільшується кількість еластичних волокон 

-розростання сполучної тканини 

-атрофія і апоптоз 

 


