?
Що проходить у пiдшкiрнiй клiтковинi поперекової дiлянки?
-rr. dorsilis a. lumbales, rr. dorsiles nn. lumbales, rr. dorsiles nn. intercostales, rr. cutanei ilioinguinalis
+rr. dorsiles a. lumbales, rr. dorsiles nn. lumbales, rr. dorsiles nn. intercostales, rr. cutanei lateralis n. iliohypogastricus
-rr. dorsilis a. lumbales, rr. dorsiles nn. lumbales, rr. dorsiles nn. intercostales, n. cutaneus femoris lateralis
-rr. dorsilis a. lumbales, rr. dorsiles nn. lumbales, rr. dorsiles nn. intercostales, rr. cutanei ilioinguinalis, n. cutaneus femoris lateralis
-n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis, n. genitofemoralis, a. et v. subcostales, n. subcostalis
?
У першому м`язовому шарi поперекової областi розташовуються:
-m. latissimus dorsi, m. erectos spinae
+m. latissimus dorsi, m. obliquus externus abdominis
-m. trapezius, m. latissimus dorsi, m. obliquus externus abdominis
-m. latissimus dorsi, m. obliquus internus abdominis
-Зовнішній косий м'яз живота, верхній задній зубчастий м'яз, м'яз - випрямляч хребта
?
Вкажіть сторони поперекового трикутника (трикутник Петі, Пті)?
-Зовнішній косий м'яз живота, верхній задній зубчастий м'яз, м'яз - випрямляч хребта
+Зовнішній косий м'яз живота, найширший м'яз спини, клубовий гребінь
-Квадратний м'яз попереку, поперечно-остьові м'язи, X ребро
-Найширший м'яз спини, клубовий гребінь, XII ребро
-m. trapezius, m. latissimus dorsi, m. obliquus externus abdominis
?
Назвiть медiальну стiнку trigonum lumbale:
-заднiй край m. obliquus externus abdominis
+латеральний край m. latissimus dorsi
-латеральний край m. erector spinae
-медiальний край m. latissimus dorsi
-m. obliquus internus abdominis
?
Назвiть латеральну стiнку trigonum lumbale:
-латеральний край m. latissimus dorsi
+заднiй край m. obliquus externus abdominis
-медiальний край m. latissimus dorsi
-латеральний край m. erector spinae
-m. obliquus internus abdominis
?
Що є дном trigonum lumbale?
-m. obliquus externus abdominis
-m. transversus abdominis
+m. obliquus internus abdominis
-m. serratus posterior inferior
-m. latissimus dorsi
?
Що розташовано в другому м`язовому шарi латерального вiддiлу поперекової дiлянки?
-m. transversus abdominis
-m. latissimus dorsi
+m. serratus posterior inferior, m. obliquus internus abdominis
-m. erector spinae
-m. obliquus externus abdominis
?
Вкажіть сторони ромба Лесгафта-Грінфельта?
-Зовнішній косий м'яз живота, верхній задній зубчастий м'яз, поперечний м'яз живота, XI ребро
-Квадратний м'яз попереку, поперечно-остьові м'язи, клубово-ребровий м'яз, X ребро
+Внутрішній косий м'яз живота, нижній задній зубчастий м'яз, м'яз - випрямляч хребта, XII ребро
-Найширший м'яз спини, трапецієподібний м'яз, клубовий гребінь, XII ребро
-медiальний край m. latissimus dorsi, латеральний край m. erector spinae, m. obliquus internus abdominis
?
Назвiть медiальну стiнку ромба Лесгафта-Грiнфельта:
-нижнiй край m. obliquus internus abdominis
-m. latissimus dorsi
+латеральний край m. erector spinae
-XII ребро
-медiальний край m. latissimus dorsi
?
Що обмежує ромб Лесгафта-Грiнфельта зверху?
-нижнiй край m. obliquus internus abdominis, XII ребро
-нижнiй край m. trapezius
-зовнiшнiй край m. latissimus dorsi

+нижнiй край m. serratus posterior inferior, XII ребро
-медiальний край m. latissimus dorsi
?
Чим утворена нижньо-латеральна межа ромба Лесгафта-Грiнфельта?
-зовнiшнiй край m. latissimus dorsi
-crista iliaca
-нижнiй край m. trapezius
-медiальний край m. latissimus dorsi
-вiльний край m. obliquus externus abdominis
+вiльний край m. obliquus internus abdominis
?
Чим утворено дно ромба Лесгафта-Грiнфельта?
-m. obliquus internus abdominis
-m. serratus posterior inferior
-m. erector spinae
+апоневроз m. transversus abdominis
-m. latissimus dorsi
?
Чим прикритий ромб Лесгафта-Грiнфельта зовнi?
-m. obliquus externus abdominis
-m. obliquus internus abdominis
-m. transversus abdominis
+m. latissimus dorsi
-m. serratus posterior inferior
?
Що розташовано в третьому шарi латерального вiддiлу поперекової дiлянки?
-поперекова фасцiя
+апоневроз m. transversus abdominis
-m. obliquus internus abdominis
-m. serratus posterior inferior
-m. erector spinae
?
Що розташовано в медiальному вiддiлi поперекової дiлянки пiд найширшим м`язом спини?
-m. serratus posterior inferior
-m. trapezius
+m. erector spinae
-m. psoas major
-m. quadratus lumborum
?
Що розташовано пiд глибоким листком fascia thoracolumbalis?
-m. latissimus dorsi
+m. psoas major, m. quadratus lumborum
-m. erector spinae
-m. serratus posterior inferior
-m. transversus abdominis
?
Що проходить мiж квадратним м`язом попереку i покриваючою його фасцiєю?
-rr. dorsilis a. lumbales, rr. dorsiles nn. lumbales, rr. dorsiles nn. intercostales, rr. cutanei ilioinguinalis
-a. et v. lumbales, n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis
-n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis, n. genitofemoralis, a. et v. subcostales, n. subcostalis
+n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis, пiдреберний судинно-нервовий пучок
-n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis, n. genitofemoralis, a. et v. lumbales
?
Назвiть слабкi мiсця поперекової дiлянки:
-трикутник Птi, ромб Лесгафта-Гринфельта, щiлина Бохдалека
-трикутник Птi, ромб Лесгафта-Грiнфельта, щiлина Бохдалека, щiлина Ларрея
+трикутник Птi, ромб Лесгафта-Грiнфельта
-трикутник Птi, ромб Лесгафта-Грiнфельта, щiлина Бохдалека, щiлина Ларрея, щiлина Морганьї
-трикутник Птi, ромб Лесгафта-Грiнфельта, щiлина Бохдалека, щiлина Ларрея, щiлина Морганьї, щілина Гесельбаха
?
На якому рiвнi кiнчається спинний мозок?
-на рiвнi L I
-на рiвнi L V
-на рiвнi L III
+на рiвнi L II
-на рiвнi L IV
?
Де розташується епідуральний простір спинного мозку?

-між твердою і павутинною оболонками спинного мозку
-між павутинної і м'якої оболонками спинного мозку
-під м'якою мозковою оболонкою
-під павутинної і м'якої оболонками спинного мозку
+між твердою оболонкою спинного мозку і окістям хребців
?
Де розташується субдуральний простір спинного мозку?
-між твердою оболонкою спинного мозку і окістям хребців
-під павутинної мозковою оболонкою
-під павутинної і м'якої оболонками спинного мозку
-між павутинної і м'якої оболонками спинного мозку
+між твердою і павутинною оболонками спинного мозку
?
За допомогою якої лiнiї визначають точку уколу голки при люмбальнiй пункцiї?
-Лесгафта
-Пирогова
-linea bispinalis
-linea paravertebralis
+Якобi
?
Мiж якими остистими вiдростками виконують люмбальну пункцiю?
+мiж IV i V поперековими хребцями
-мiж I i II поперековими хребцями
-мiж II i III поперековими хребцями
-мiж Т ХII - L I
-мiж V i VІ поперековими хребцями
?
Дайте визначення поняттю «кіфоз»?
+викривлення хребта опуклістю назад
-викривлення хребта опуклістю допереду
-викривлення хребта опуклістю вбік
-викривлення хребта опуклістю допереду та латерально
-викривлення тіла хребця опуклістю назад
?
Дайте визначення поняттю «сколіоз»?
+бокове викривлення хребта
-викривлення хребта опуклістю допереду
-викривлення тіла хребця опуклістю допереду
-викривлення тіла хребця опуклістю вбік
-викривлення хребта опуклістю назад
?
Яку операцiю виконують з метою усунення стискання спинного мозку при ушкодженнi хребта та спинного мозку?
+ламiнектомiю
-спондилодез
-кiстково-пластичну трепанацiю
-мiкродискектомiю
-декомпресійну трепанацію
?
Яку операцiю виконують з метою усунення стискання спинного мозку при ушкодженнi хребта з метою виключення його
рухомостi?
-ламiнектомiю
+спондилодез
-дискектомiю
-кiстково-пластичну трепанацiю
-декомпресійну трепанацію
?
Що виникає при проникненнi nucleus pulposus у тканину хребця?
-остеохондроз
+грижа Шморля
-спондилолиз
-остеопороз
-спондилоартроз
?
Назвiть наступний етап операцiї ламiнектомiї пiсля розрiзу шкiри, пiдшкiрної клiтковини i фасцiї:
-скушують остистi вiдростки
-резекція тіл хребців
-резекцiя дужок
+скелетують остистi вiдростки

-видаляють дужки i остистi вiдростки
?
Назвiть наступний етап операцiї ламiнектомiї пiсля вiдшарування м`язiв:
-скелетують остистi вiдростки
-резекція тіл хребців
+резекцiя остистих вiдросткiв
-резекцiя дужок
-розсiкають тверду оболонку
?
Стінками заочеревинного простору є:
-Вісцеральна фасція живота та вісцеральна очеревина
-Заочеревинна фасція та м'язи поперекової області
-Позадіободочна фасція (Тольдта)та парієтальна очеревина
+Парієтальна фасція живота та парієтальна очеревина
-textus cellulosus retroperitonealis
?
У заочеревинному просторі між парієтальній та заочеревинній фасціями живота розташовується:
-Позадіободочна клітковина
-Навколониркова клітковини
+Власно заочеревинна клітковина
-Навколоматкова клітковина
-paranephron, paraureterium
?
Назвiть I шар заочеревинної клiтковини:
-paranephron, paraureterium
-Навколоматкова клітковина
+textus cellulosus retroperitonealis
-paracolon
-paranephron
?
Як називається запалення першого шару заочеревинної клiтковини?
-паранефріт
-парапроктит
+ретроперитоніт
-параколіт
-параметріт
?
Назвiть вiддiли II шару заочеревинної клiтковини:
-textus cellulosus retroperitonealis
+серединний ("середостiння живота"), фасцiально-клiтковинний футляр надниркової залози, paranephron, paraureterium
-paranephron, paraureterium
-paranephron, paraureterium, фасцiально-клiтковинний футляр надниркової залози
-paracolon, навколоматкова клітковина
?
Чим обмежений II шар заочеревинної клiтковини?
-задньою частиною парiєтальної очеревини i внутрiшньочеревною фасцiєю
+листками заочеревинної фасцiї
-фасцiєю Тольдта i fascia prerenalis
-внутрiшньочеревною фасцiєю i заочеревинною фасцiєю
-м'язами поперекової області
?
Що блокує розчин новакаїну, уведений в навколониркове жирове тіло (паранефрон)?
-ниркове сплетення
-поперекове сплетення
+ниркове сплетення, сонячне сплетення
-крижове сплетення
-клубове сплетення
?
Назвiть клiтковинний простiр, який розмiщений позаду заочеревинної фасцiї:
-paranephron
-paracolon
+textus cellulosus retroperitonealis
-paraureterium
-paranephron, paraureterium
?
Як називається III шар заочеревинної клiтковини?
-paranephron
-paranephron, paraureterium

-textus cellulosus retroperitonealis
+paracolon
-spatium retroperitoneale
?
Де розташований III шар заочеревинної клiтковини?
-між внутрiшньочеревною фасцiєю i заочеревинною фасцiєю
-мiж парiєтальною очеревиною i внутрiшньочеревною фасцiєю
-мiж листками заочеревинної фасцiї
-мiж висхiдною i низхiдною ободовою кишкою i задньоободовою фасцiєю
+мiж фасцiєю Тольдта попереду i fascia prerenalis i fascia preureterica позаду
?
Чим обмежений зверху III шар заочеревинної клiтковини?
-м'язами поперекової області
-дiафрагмою
-хвостата частка печiнки
-фасцiєю Тольдта
+mesocolon transversum
?
Назвiть медiальну границю paracolon:
+корiнь брижi тонкої кишки
-mesocolon transversum
-хребетний стовп
-висхiдна i низхiдна ободовi кишки
-м'язи поперекової області
?
Куди переходить правий paracolon?
+у ретродуоденальну i ретропанкреатичну клiтковину
-у правий боковий канал
-у spatium preepiploicum
-у paranephron
-у paraureterium
?
Як називається запалення II шару заочеревинної клiтковини?
-парапроктіт
-параколіт
+паранефріт
-ретроперiтоніт
-параметріт
?
Як називається запалення III шару заочеревинної клiтковини?
-парапроктит
-параметріт
+параколіт
-паранефрит
-ретроперiтонит
?
Вкажiть шляхи можливого розповсюдження гною з заочеревинного клiтковинного простору догори:
-переднє середостiння через щiлину Ларрея i Морганьї
+заднє середостiння через foramen v. cavae i hiatus aorticus
-заднє середостiння через hiatus esophagus
-в пiддiафрагмальний простiр через щiлину Бохдалека
-заднє середостіння через hiatus saphenus
?
Вкажiть шлях розповсюдження гною з заочеревинного клiтковинного простору на параплевральну клiтковину i плевральну
порожнину:
-через hiatus esophageus
-через щiлину Ларрея i Морганьї
+через щiлину Бохдалека
-через foramen v. cavae
-через foramen hiatus aorticus
?
Вкажiть шлях розповсюдження гною з заочеревинного клiтковинного простору в пiдшкiрну клiтковину поперекової дiлянки:
-через щiлину Ларрея i Морганьї
-через hiatus aorticus
+через щiлини в апоневрозi поперечного м`яза живота, ромб Лесгафта-Грiнфельта i трикутник Птi
-через lacuna musculorum
?
Вкажiть шляхи розповсюдження гною з заочеревинного клiтковинного простору в малий таз:

-hiatus aorticus, foramen v. cavae
+parauretеrium i клiтковина "середостiння живота"
-сечовод, paraureterium
-щiлина Ларрея i Морганьї, ромб Лесгафта-Грiнфельта, трикутник Птi
?
Найбiльш частою причиною флегмон заочеревинного простору є:
+гнiйнi вогнища малого таза, запалення пiдшлункової залози, запалення червоподiбного вiдростка
-запалення червоподiбного вiдростка, запалення пiдшлункової залози, запалення жовчного мiхура
-медiастинiт панкреатит, холецистит, параколіт
-апендицит, панкреатит
-лімфаденіт
?
Що розташовано мiж задньою частиною парiєтальної очеревини i внутрiшньо-черевною фасцiєю?
-paranephron
-paracolon
+заочеревинний простiр
-порожнина очеревини
-capsula adiposa
?
Укажiть орiєнтири для проведення паранефральної блокади:
-зовнiшнiй край випрямляча хребта i реберна дуга
-зовнішній косий м'яз живота та м'яз - випрямляч хребта
+зовнiшнiй край випрямляча хребта i ХII ребро
-зовнiшнiй край прямого м`яза живота i реберна дуга
-лiнiя Якобi i лiнiя Лесгафта
?
Що прилягає до паренхiми нирки?
-capsula adiposa
-paracolon
-paranephron
-fascia renalis
+capsula fibrosa
?
Що розташовано назовнi вiд фіброзної оболонки нирки?
-fascia renalis
+paranephron
-очеревина
-capsula adiposa
-textus cellulosus retroperitonealis
?
Що розташовано назовнi вiд жирової капсули нирки?
-capsula fibrosa
+fascia renalis
-paranephron
-capsula adiposa
-textus cellulosus retroperitonealis
?
Як розташована стосовно хребта лiва нирка?
-вiд ХII грудного до III поперекового хребця
-вiд ХI грудного до III поперекового хребця
-вiд Х грудного до I поперекового хребця
+вiд ХI грудного до II поперекового хребця
-вiд ХII грудного до II поперекового хребця
?
Як розташована стосовно хребта права нирка?
-вiд ХI грудного до II поперекового хребця
-вiд Х грудного до I поперекового хребця
-вiд ХI грудного до III поперекового хребця
+вiд ХII грудного до III поперекового хребця
-вiж ХII грудного до II поперекового хребця
?
Назвiть проекцiю ниркових ворiт на передню черевну стiнку:
-у кутi мiж зовнiшнiм краєм випрямляча хребта i ХII ребром
-у куті між зовнiшнiм краєм прямого м`яза живота i ІХ ребером
-у кутi мiж внутрiшнiм краєм прямого м`яза живота i реберною дугою
-у внутрiшнього краю мечоподiбного вiдростка
+у кутi мiж зовнiшнiм краєм прямого м`яза живота i реберною дугою
?

Назвiть проекцiю ниркових ворiт на задню черевну стiнку:
-у кутi мiж зовнiшнiм краєм прямого м`яза живота i реберною дугою
-по лiнiї Якобi
-у куті між зовнiшнiм краєм прямого м`яза живота i ІХ ребером
+у кутi мiж зовнiшнiм краєм m. erector spinae i ХII ребром
-у кутi мiж зовнiшнiм краєм випрямляча хребта i crista illiaca
?
До чого прилягає бiльша частина передньої поверхнi правої нирки?
-до головки пiдшлункової залози
+до печiнки
-до жовчного мiхура
-до передньої черевної стiнки
-до pars descendens duodenum
?
З чим межує нижня третина передньої поверхнi правої нирки?
-з печiнкою
-з жовчним мiхуром
+з flexura coli dextra
-з pars descendens duodenum
-з pars ascendens duodenum
?
Що розташовано уздовж медiального краю правої нирки?
-pars ascendens duodenum
-головка пiдшлункової залози
-пiлорiчний вiддiл шлунка
+pars descendens duodenum
-селезінка
?
З чим межує передня поверхня лiвої нирки у верхнiй третинi?
-з пiдшлункової залозою
+з шлунком
-з селезiнкою
-з pars ascendens duodenum
-з pars descendens duodenum
?
З чим межує передня поверхня лiвої нирки у середнiй третинi?
-зi шлунком
-з селезiнкою
+з pancreas
-з flexura coli sinistra
-з pars descendens duodenum
?
З чим межує латеральний край лiвої нирки?
+з селезiнкою
-з pancreas
-з pars descendens duodenum
-з flexura colli sinistra
-з pars ascendens duodenum
?
З чим межує передня поверхня лiвої нирки у нижнiй третинi латерально?
-петлi jejunum
-з селезiнкою
+з flexura coli sinistra
-зi шлунком
-з pars ascendens duodenum
?
З чим межує передня поверхня лiвої нирки у нижнiй третинi медiально?
-з flexura coli sinistra
-зi шлунком
+з петлями jejunum
-з pancreas
-з pars ascendens duodenum
?
До чого прилягає задня поверхня нирки вище ХII ребра?
-до m. quadratus lumborum
-до апоневрозу m. transversus abdominis
-до передньої черевної стiнки
-до m. psoas major

+до дiафрагми i recessus costodiaphragmaticus
?
До чого прилягає задня поверхня нирки нижче ХII ребра?
+до m. psoas major, m. quadratus lumborum, апоневрозу m. transversus abdominis
-до m. psoas major
-до m. quadratus lumborum
-до передньої черевної стiнки
-до дiафрагми
?
Яка судина розташована поблизу вiд ворiт правої нирки?
-аорта
-vena portae
+нижня порожниста вена
-a. mesenterica superior
-a. mesenterica inferior
?
Яка судина розташована поблизу вiд ворiт лiвої нирки?
-нижня порожниста вена
-a. mesenterica inferior
-v. porta
-a. mesenterica superior
+аорта
?
В якому положенi знаходиться ниркова артерiя в нирковiй нiжцi?
-нижче i позаду вiд ниркової вени
+вище i позаду вiд ниркової вени
-найбiльш позаду
-найбiльш нижче
-вище i попереду вiд ниркової вени
?
В якому положенi знаходиться ниркова вена в нирковiй нiжцi?
-вище i позаду вiд ниркової артерiї
-нижче i позаду вiд ниркової артерiї
-найбiльш позаду
-найбiльш зверху
+нижче i попереду вiд ниркової артерiї
?
В якому положенi знаходиться миска i сечовiд в нирковiй нiжцi?
-попереду вiд ниркової артерiї
-попереду вiд ниркової вени
-позаду вiд ниркової вени
+найбiльш позаду
-найбiльш зверху
?
Що розташовано попереду вiд правої ниркової артерiї?
-pars ascendens duodenum, тiло пiдшлункової залози, v. cava inferior
+головка пiдшлункової залози, v. cava inferior, pars descendens duodenum
-pars descendens duodenum, ductus choledochus, v. cava inferior
-головка пiдшлункової залози, v. portae, a. mesenterica superior
-pars ascendens duodenum, тiло пiдшлункової залози, v. cava superior
?
Що розташовано попереду вiд лiвої ниркової артерiї?
-v. cava inferior
-pars ascendens duodenum
-pars descendens duodenum
+pancreas
-шлунок
?
Якi судини можуть бути ушкодженi при видiленнi верхнього полюса правої нирки?
-аорта, a. lienalis
+v. cava inferior, додатковi артерiї
-a. mesenterica superior
-v. porta
?
Якi судини можуть бути ушкодженi при видiленнi нижнього полюса нирки?
-v. cava inferior
+додатковi артерiї
-a. lienalis

-a. mesenterica superior
-a. mesenterica inferior
?
Де проходить лiва ниркова артерiя?
-позаду pancreas, попереду вiд черевної аорти, попереду вiд a. mesenterica superior
+попереду вiд черевної аорти, позаду вiд a. mesenterica superior, позаду pancreas
-попереду вiд pancreas, позаду черевної аорти, попереду вiд a. mesenterica superior
-попереду вiд pancreas, попереду вiд черевної аорти, позаду вiд a. mesenterica superior
-найбiльш зверху
?
Назвiть вени, що впадають у лiву ниркову вену:
-v. suprarenalis, v. testicularis, v. lienalis
+v. suprarenalis, v. testicularis sinistra
-v. testicularis sinistra, v. mesenterica inferior
-v. suprarenalis, v. testicularis sinistra, v. mesenterica inferior v. lienalis
-v. suprarenalis, v. lienalis
?
Що розташовано назовнi вiд правого сечоводу?
-pars descendens duodenum
-v. cava inferior
+caecum, colon ascendens
-caecum, pars descendens duodenum
-pars ascendens duodenum
?
Що розташовано досередини вiд лiвого сечоводу?
-v. cava inferior
-colon descendens
-головка pancreas
-pars ascendens duodenum
+черевна аорта
?
Що розташовано попереду вiд правого сечоводу?
+pars descendens duodenum, a. et v. ileocolica, radix mesenterii, a. et v. testicularis, червоподiбний вiдросток
-pars superior duodenum, radix mesenterii, головка pancreas, червоподiбний вiдросток, a. et v. ileocolica
-pars horizontalis duodenum, a. et v. ileocolica, a. et v. testicularis, червоподiбний вiдросток
-pars ascendens duodenum, a. et v. testicularis, a. et v. ileocolica, червоподiбний вiдросток
-a. et v. mesenterica inferior, a. et v. testicularis (ovarica), a. et v. colica sinistra
?
Щорозташовано попереду вiд лiвого сечоводу?
+a. et v. mesenterica inferior, a. et v. testicularis (ovarica), a. et v. colica sinistra
-pars ascendens duodenum, a. et v. mesenterica inferior
-pars descendens duodenum, a. et v. ileocolica, radix mesenterii, a. et v. testicularis, червоподiбний вiдросток
-pars horizontalis duodenum, a. et v. mesenterica inferior, a. et v. testicularis (ovrica)
-pancreas, pars ascendens duodenum, a. et v. mesenterica inferior, a. et v. testicularis (ovarica)
?
Що розташовано позаду сечоводу?
+m. psoas major, n. genitafemoralis, клубовi судини
-m. transversus abdominis, m. quadratus lumborum, m. psoas major, n. genitofemoralis, клубовi судини
-m. quadratus lumborum, m. psoas major, n. genitofemoralis
-pars descendens duodenum, a. et v. ileocolica, radix mesenterii, a. et v. testicularis, червоподiбний вiдросток
-pars horizontalis duodenum, m. psoas major, n. genitofemoralis
?
Якi судини перетинає сечовiд при переходi в малий таз праворуч?
-a. et v. iliacae communis
-v. suprarenalis, v. testicularis sinistra, v. mesenterica inferior v. lienalis
+a. et v. iliacae externae
-a. et v. iliacae internae
-a. et v. iliacae communis, a. et v. obturatoria
?
Якi судини перетинає сечовiд при переходi в малий таз лiворуч?
-a. et v. iliacae externae
+a. et v. iliacae communis
-v. suprarenalis, v. testicularis sinistra, v. mesenterica inferior v. lienalis
-a. et v. iliacae internae
-a. et v. iliacae externae, a. et v. obturatoria
?
Що розташовано попереду вiд правої надниркової залози?
-нирка

+печiнка
-чепцева сумка
-головка pancreas
-шлунок
?
Що розташовано медiально вiд правої надниркової залози?
-аорта
+v. cava inferior
-головка pancreas
-чепцева сумка
-шлунок
?
Що розташовано попереду вiд лiвої надниркової залози?
-дiафрагма
-пiдшлункова залоза
-аорта
+чепцева сумка, шлунок
-pars ascendens duodenum, v. cava inferior, чепцева сумка
?
Що розташовано медiально вiд лiвої надниркової залози?
-v. cava inferior
-pars descendens duodenum
-пiдшлункова залоза
-сечовiд
+аорта
?
Що розташовано попереду вiд черевної аорти?
+pars ascendens duodeni, корiнь брижi тонкої кишки, пiдшлункова залоза, v. renalis sinistra, v. lienalis
-pars horizontalis duodeni пiдшлункова залоза, truncus sympaticus, v. renalis sinistra
-пiдшлункова залоза, шлунок, pars ascendens duodeni, v. renalis sinistra, корiнь брижi тонкої кишки
-пiдшлункова залоза, шлунок, лiва нирка, корiнь брижi тонкої кишки, v. lienalis, лiвий сечовiд
-pars ascendens duodenum, v. cava inferior, чепцева сумка
?
Що розташовано праворуч вiд черевної аорти?
-pars descendens duodenum
-правий сечовiд
+v. cava inferior
-права нирка i сечовiд
-pars ascendens duodenum
?
Що розташовано лiворуч вiд черевної аорти?
-pars ascendens duodenum
-pars descendens duodenum
-селезiнка
+лiвий truncus sympaticus
-v. cava inferior
?
Що розташовано попереду вiд нижньої порожнистої вени?
+печiнка, корiнь брижi тонкої кишки, pars horizontalis duodeni, v. portae, головка пiдшлункової залози
-pars horizontalis duodeni, головка пiдшлункової залози, a. renalis dextra, корiнь брижi тонкої кишки
-pars descendens duodenum, головка пiдшлункової залози, шлунок, корiнь брижi тонкої кишки, v. portae
-pars ascendens duodenum, корiнь брижi тонкої кишки, головка пiдшлункової залози,
-pars ascendens duodenum, шлунок, a. renalis dextra, корiнь брижi тонкої кишки, хвіст пiдшлункової залози.
?
При виконанні операції на нирці хірург провів обробку компонентів ниркової ніжки в тій послідовності, в якій вони
розташовуються (ззаду наперед). У якій послідовності була здійснена обробка компонентів ниркової ніжки в цьому випадку?
+Сечовід, артерія, вена
-Вена, артерія, сечовід
-Артерія, вена, сечовід
-Артерія, сечовід, вена
-Сечовід, вена, артерія
?
Який iнструмент використовують для резекцiї остистих вiдросткiв?
-кусачки Люера
-кусачки Гартмана
-кусачки Борхардта
+кусачки Лістона
-кусачки Дальгрена

?
Назвiть наступний етап операцiї ламiнектомiї пiсля резекцiї остистих вiдросткiв:
-скелетують остистi вiдростки
-розрiз твердої оболонки спинного мозку
-розрiзають павутинну оболонку спинного мозку
+резекцiя дужок
-резекція тіл хребців
?
Назвiть наступний етап операцiї ламiнектомiї пiсля резекцiї дужок:
-ревiзiя пiдпавутинного простору
-резекцiя остистих вiдросткiв
-резекція тіл хребців
-скелетують остистi вiдростки
+розрiзають тверду i павутинну оболонки спинного мозку
?
Що необхiдно зробити для ширшого огляду передньої поверхнi спинного мозку?
+перерiзають зубчасту зв`язку та 1 - 2 заднi нервовi корiнцi
-перерiзають ligg. flava
-резекцію тіл хребців
-резекцiю остистих вiдросткiв i дужок
-розрiзати тверду i павутинну оболонки спинного мозку
?
Чим обмежен великий сiдничний отвiр?
-lig. sacrotuberale i incisura ischiadica major
+lig. sacrospinale i incisura ischiadica major
-lig. sacrospinale i lig. sacrotubulare
-lig. sacrospinale, lig. sacrotuberale, incisura ischiadica minor
-lig. sacrospinale, lig. sacrotuberale, incisura ischiadica minor, lig. pubovesicale
?
Чим обмежен малий сiдничний отвiр?
-lig. sacrospinale i incisura ischiadica major
+lig. sacrospinale, lig. sacrotuberale, incisura ischiadica minor
-lig. sacrospinale, lig. sacrotuberale, incisura ischiadica major, lig. pubovesicale
-lig. sacrospinale i lig. sacrotuberale
-lig. sacrotuberale i incisura ischiadica major
?
Що проходить через великий сiдничний отвiр?
+m. piriformis, vasa glutea superior, vasa glutea inferior, n. gluteus superior et inferior, n. ischiadicus, n. cutaneus femoris posterior,
a. et v. pudenda interna, n. pudendus
-m. obturatorius internus, vasa glutea superior, n. gluteus superior
-m. obturatorius internus, n. pudendus, a. pudenda interna, v. pudenda interna
-a. glutea superior, v. glutea superior, n. gluteus superior
-m. piriformis, n. pudendus, a. et v. pudenda interna
?
Що проходить через малий сiдничний отвiр?
-m. piriformis, a. pudenda interna, v. pudenda interna, n. pudendus
+m. obturatorius internus, n. pudendus, a. pudenda interna, v. pudenda interna
-a. glutea inferior, v. glutea inferior, n. gluteus inferior
-m. piriformis, vasa glutea superior, vasa glutea inferior, n. gluteus superior et inferior, n. ischiadicus, n. cutaneus femoris posterior, a.
et v. pudenda interna, n. pudendus
-m. piriformis, a. et v. glutea inferior, a. et v. pudenda interna, n. gluteus inferior, n. pudendus
?
Що проходить через надгрушоподiбний отвiр?
-m. piriformis, a. et v. glutea superior, n. gluteus superior
-m. piriformis, vasa glutea superior, vasa glutea inferior, n. gluteus superior et inferior, n. ischiadicus, n. cutaneus femoris posterior, a.
et v. pudenda interna, n. pudendus
+a. glutea superior, v. glutea superior, n. gluteus superior
-m. obturatorius internus, a., v. et n. obturatorius
-a. et v. glutea superior, a. et v. glutea inferior, n. gluteus superior et inferior
?
Що проходить через пiдгрушоподiбний отвiр?
+a. et v. glutea inferior, n. gluteus inferior, n. ischiadicus, n. cutaneus femoris posterior, a. et v. pudenda interna, n. pudendus
-m. piriformis, vasa glutea superior, vasa glutea inferior, n. gluteus superior et inferior, n. ischiadicus, n. cutaneus femoris anterior, a.
et v. pudenda externa, n. pudendus
-a. et v. glutea inferior, n. gluteus inferior
-m. piriformis, a. et v. glutea inferior, n. gluteus inferior
-m. obturatorius, a. et v. glutea inferior, n. gluteus inferior
?

Що подiляє простiр малого таза на переднiй i заднiй вiддiли?
-lig. pubovesicale
-lig. sacrospinale i incisura ischiadica major
-lig. puboprostaticum
+апоневроз Денонвiльє
-fascia diaphragmatis urogenitalis superior
?
Назвiть фасцiальний футляр для ампули прямої кишки:
-капсула Пирогова-Ретциуса
-fascia diaphragmatis urogenitalis superior
-апоневроз Денонвiльє
+капсула Амюсса
-fascia pelvis
?
Назвiть фасцiальний футляр для сечового мiхура i передмiхурової залози:
-капсула Амюсса
-fascia diaphragmatis urogenitalis superior
-апоневроз Денонвiльє
+капсула Пирогова-Ретциуса
-fascia pelvis
?
Назвiть пристiнковi клiтковиннi простори малого таза:
-бiляматковий, навколомiхуровий, задньопрямокишковий, латеральнi
-передмiхуровий, навколомiхуровий, задньопрямокишковий, латеральнi
+передмiхуровий, задньопрямокишковий, латеральнi
-передмiхуровий, навколоматковий, задньопрямокишковий
-передмiхуровий, навколомiхуровий, задньопрямокишковий, медіальні
?
Назвiть передню стiнку передмiхурового простору:
-передочеревинна клiтковина
-передмiхурова фасцiя
-fascia diaphragmatis urogenitalis superior
+поперечна фасцiя, лобковий симфiз
-парiєтальна очеревина
?
Чим обмежен передмiхуровий клiтковинний простiр позаду?
-апоневрозом Денонвiльє
-поперечною фасцiєю
-fascia diaphragmatis urogenitalis superior
-задньомiхуровою фасцiєю
+передмiхуровою фасцiєю
?
До чого фiксована вiсцеральна фасцiя сечового мiхура зовнi?
-до пристiнкової мускулатури
-до апоневрозу Денонвiльє
-до fascia diaphragmatis urogenitalis superior
-до fascia pelvis
+до облiтерованих пупкових артерiй
?
Назвiть нижню стiнку передмiхурового клiтковинного простору:
-diaphragma pelvis
-передмiхурова фасцiя
-m. levator ani
-поперечна фасцiя
+diaphragma urogenitale
?
Якi клiтковиннi простори розташованi мiж поперечною фасцiєю i очеревиною за лонним зрощенням?
-передмiхурове
-задньопрямокишковий, латеральнi
-навколомiхурове
-передмiхурове, навколомiхурове
+передмiхурове, навколомiхурове, передочеревинне
?
Куди можуть розповсюджуватися гнiйники передмiхурового клiтковинного простору?
-в бiчнi клiтковиннi простори, на стегно
-в бiчнi клiтковиннi простори, в навколомiхуровий клiтковинний простiр
-в медіальні клiтковиннi простори, на стегно, в навколомiхуровий клiтковинний простiр, в порожнину очеревини, в
передочеревинну клiтковину

+в бiчнi клiтковиннi простори, на стегно, в навколомiхуровий клiтковинний простiр, в порожнину очеревини, в
передочеревинну клiтковину
-в бічні клiтковиннi простори, в навколомiхуровий клiтковинний простiр, в передочеревинну клiтковину, порожнину
очеревини
?
Якими розрiзами дренують передмiхуровий клiтковинний простiр?
-за методом Мак-Уортера-Буяльського
-за методом Купрiянова
-за методом Федорова
-за методом Пирогова
+за методом Мак-Уортера-Буяльського, за методом Купрiянова
?
Де проводять розрiз за методом Мак-Уортера-Бульського?
-паралельно i на 3 - 4 см вище вiд пахвинної зв`язки
-паралельно i на 3 - 4 см нижче вiд пахвинної зв`язки
+на внутрiшнiй поверхнi стегна, вiдступивши 3 - 4 см вiд пахвинної складки
-через передню черевну стiнку по серединнiй лiнiї
-виконують нижню лiвобiчну парамедiанну лапаротомiю
?
Який етап операцiї буде наступним пiсля розрiзу шкiри, пiдшкiрної клiтковини i власної фасцiї за методом Мак-УортераБуяльського?
-тупо проникають через сечово-статеву дiафрагму в порожнину малого таза
+м`язи тупо розшаровують корнцангом, проходять через затульну мембрану в порожнину малого таза
-розрiзають апоневроз зовнiшнього косого м`яза живота, внутрiшнiй косий i поперечний м`язи живота змiщують угору,
розрiзають внутрiшньочеревну фасцiю i проникають у передочеревинну клiтковину
-мiж двома сiдничними горбами через дiафрагму таза тупо проникають у пiдочеревинний вiддiл таза
-розрiзають апоневроз внутрішнього косого м`яза живота, прямий i поперечний м`язи живота змiщують донизу, розрiзають
внутрiшньочеревну фасцiю i проникають у передочеревинну клiтковину
?
Де проводять розрiз за методом Купрiянова?
-на внутрiшнiй поверхнi стегна, вiдступивши 3 - 4 см вiд пахвинної складки
-паралельно i на 3 - 4 см вище вiд пахвинної зв`язки
-паралельно i на 3 - 4 см нижче вiд пахвинної зв`язки
-виконують нижню правобiчну парамедiанну лапаротомiю
+через передню черевну стiнку по серединнiй лiнiї
?
Як дренують передмiхуровий клiтковинний простiр малого таза за методом Купрiянова?
+пiсля розрiзу передньої черевної стiнки тупо проникають через сечово-статеву дiафрагму i кiнцем корнцанга випинають
шкiру, яку розрiзають бiля нижнього краю гiлки лобкової кiстки, корнцангом захоплюють дренаж, який зворотним шляхом
вводять у порожнин малого таза
-ближче до верхнього краю затульного отвору розрiзають власну фасцiю стегна, м`язи тупо розшаровують, проводять
дренажну трубку через затульну мембрану в порожнину малого таза
-паралельно i на 3 - 4 см вище пахвинної зв`язки пошарово розсiкають м`якi тканини i апоневроз зовнiшнього косого м`яза
живота, внутрiшнiй косий i поперечний м`язи змiщують угору, розсiкають внутрiшньочеревну фасцiю
-проводять напiвкруглий розрiз мiж вiдхiдником та куприком, волокна пiдiймача вiдхiдника тупо розшаровують, гнiйну
порожнину дренують
-проводять круглий розрiз мiж вiдхiдником та куприком, волокна пiдiймача вiдхiдника розсікають, гнiйну порожнину
дренують
?
Чим обмежений бiчний клiтковинний простiр латерально?
-пристiнковим листком fascia pelvis, m. levator ani
+пристiнковим листком fascia pelvis, m. piriformis, m. obturatorius internus
-апоневрозом Денонвiльє
-пристiнковим листком fascia pelvis, m. levator ani, m. obturatorius externus
-стовщеною частиною вiсцерального листка fascia pelvis
?
Чим обмежений бiчний клiтковинний простiр зверху?
-fascia diaphragmatica pelvis superior
+очеревиною
-m. levator ani
-стовщеною частиною вiсцерального листка fascia pelvis
-fascia diaphragmatica pelvis inferior
?
Чим обмежений бiчний клiтковинний простiр зсередини?
-апоневрозом Денонвiльє
+стовщеною частиною вiсцеральної фасцiї таза
-поперечною фасцiєю
-fascia diaphragmatica pelvis inferior

-парiєтальним листком fascia pelvis
?
Чим обмежений бiчний клiтковинний простiр знизу?
-m. piriformis, m. obturatorius internus
-fascia diaphragmatica pelvis inferior
+fascia diaphragmatica pelvis superior, m. levator ani
-m. obturatorius internus, m. levator ani
-fascia diaphragmatica pelvis inferior m. levator ani
?
Назвiть умiст бiчного клiтковинного простору:
-передмiхурова залоза, сечоводи, a. et v. iliaca interna, сiм`явиноснi протоки
-a. sacralis lateralis, pl. sacralis, нижнi прямокишковi судини, сечовiд, pl. venosus sacralis
+тазовий вiддiл сечоводiв, a. et v. iliaca interna, сiм`явиноснi протоки, pl. sacralis
-сечовий мiхур, передмiхурова залоза, a. et v. iliaca interna
-пряма кишка, сечовий мiхур, передмiхурова залоза, pl. sacralis, сечоводи, a. et v. iliaca interna
?
Куди i яким шляхом розповсюджуються гнiйники бiчного клiтковинного простору?
+в ложе привiдних м`язiв стегна через затульний канал, в сiдничну дiлянку через над- i пiдгрушоподiбнi отвори, за ходом
сiдничного нерва в заднє фасцiальне ложе стегна, в сiднично-прямокишкову ямку за ходом внутрiшньої статевої артерiї i
статевого нерва, в заочеревинну клiтковину за ходом сечовода
-в медіальні клiтковиннi простори, на стегно, в навколомiхуровий клiтковинний простiр, в порожнину очеревини, в
передочеревинну клiтковину
-в заочеревинну клiтковину за ходом сечовода, в сiднично-прямокошкову ямку через над- i пiдгрушоподiбнi отвори, в ложе
привiдних м`язiв стегна через затульний канал, в сiдничну дiлянку за ходом внутрiшньої статевої артерiї i статевого нерва, в
заднє асцiальне ложе стегна за ходом сiдничного нерва
-в сiднично-прямокишкову ямку за ходом внутрiшньої статевої артерiї i статевого нерва, в заочеревинну клiтковину за ходом
сечовода, в ложе привiдних м`язiв стегна через над- i пiдгрушоподiбнi отвори, в сiдничну дiлянку через затульний канал, в
заднє фасцiальне ложе стегна за ходом сiдничного нерва
-в сiдничну дiлянку через над- i пiдгрушоподiбнi отвори, в заднє фасцiальне ложе стегна через затульний канал, в
заочеревинну клiтковину за ходом сечовода, в сiднично- прямокишкову ямку за ходом внутрiшньої статевої артерiї i
статевого нерва, в ложе провiдних м`язiв стегна за ходом сiдничного нерва
?
Яким розрiзом дренують бiчний клiтковинний простiр?
-Купрiянова
-Мак-Уортера-Буяльського
-Федорова
-Петрова
+Пирогова
?
Чим обмежений задньопрямокишковий клiтковинний простiр попереду?
-апоневроз Денонвiльє
-fascia diaphragmatica pelvis inferior
+капсула Амюсса
-m. levator ani
-сечово-статева дiафрагма
?
Назвiть умiст задньопрямокишкового клiтковинного простору:
-a. sacralis lateralis, pl. sacralis, нижнi прямокишковi судини, сечовiд, pl. venosus sacralis
-тазовий вiддiл сечоводiв, a. et v. iliaca interna, сiм`явиноснi протоки, pl. sacralis
-капсула Амюса, pl. sacralis, a. sacralis lateralis, a. sacralis mediana, тазовий вiддiл сечовода
+a. sacralis lateralis, a. sacralis mediana, pl. venosus sacralis, pl. sacralis, середнi прямокишковi судини
-тазовий вiддiл сечовода, pl. sacralis, pl. venosus sacralis, верхнi прямокишковi артерiї, a. sacralis lateralis, a. sacralis mediana
?
Як дренують клiтковину задньопрямокишкового простору?
-розрiзом Пирогова
+напiвкруглим розрiзом мiж вiдхiдником та куприком
-по Мак-Уортеру-Буяльському
-по Купрiянову
-по Дженелідзе
?
Куди i яким шляхом можуть розповсюджуватися гнiйники бiляматкового клiтковинного простору?
+в бiчний клiтковинний простiр за ходом маточних судин, в заочеревинну клiтковину за ходом сечовода, в сiдничну дiлянку
через над-пiдгрушоподiбнi отвори, в передочеревинну клiтковину через пахвинний канал за ходом lig. teres uteri
-в бiчний клiтковинний простiр за ходом сечовода, в заочеревинну клiтковину за ходом маточних судин, в сiдничну ямку
через над- i пiдгрушоподiбнi отвори, в передочеревинну клiтковину через затульний канал
-в бiчний клiтковинний простiр за ходом маточних судин, в ложе привiдних м`язiв стегна через затульний канал, в
заочеревинну клiтковину за ходом сечовода, в сiдничну дiлянку через над- i пiдгрушоподiбнi отвори

-в медіальні клiтковиннi простори, на стегно, в навколомiхуровий клiтковинний простiр, в порожнину очеревини, в
передочеревинну клiтковину
-в бiчний клiтковинний простiр за ходом маточних судин, в ложе привiдних м`язiв стегна через затульний канал, в
заочеревинну клiтковину за ходом сечовода, в сiдничну дiлянку через над- i пiдгрушоподiбнi отвори, в передочеревинну
клiтковину через пахвинний канал
?
Для лiкування гнiйного параметрита найчастiше використовують:
-лапаротомiю
-метод Кушинга
-метод Мак-Уортера-Буяльського
+кольпотомiю
-метод Купрiянова
?
Що прилягає до сечового мiхура у чоловiкiв ззаду?
-пряма кишка
-передмiхурова залоза, пряма кишка
+ампула сiм`явиносної протоки, сiм`янi мiхурцi, пряма кишка
-сiм`янi мiхурцi, пряма кишка
-петлі тонкої кишки, передміхурова залоза
?
Що прилягає до сечового мiхура у жiнок ззаду?
-матка
+пiхва, матка
-петлі тонкої кишки
-пiхва
-пряма кишка
?
Що прилягає до дна сечового мiхура у чоловiкiв?
-сечовiд
-пряма кишка
-сiм`янi мiхурцi
-петлі тонкої кишки
+передмiхурова залоза
?
Яку операцiю виконують для тимчасового вiдведення сечi?
-цистостомiю
-цистоскопію
-пункцiю сечового мiхура
-катетерiзацiю сечового мiхура
+епiцистостомiю
?
Який етап операцiї черезмiхурової аденемектомiї буде наступним пiсля розрiзу стiнки сечового мiхура?
-перехiдну складку очеревини змiщують вгору
+навколо внутрiшнього отвору сечiвника, вiдступивши 1 см розрiзають слизову оболонку мiхура i хiрургiчну капсулу залози
-у порожнину сечового мiхура вводять катетер Пейцера
-через сечiвник у сечовий мiхур вводять катетер Фолея
-через сечiвник у сечовий мiхур вводять катетер Пейцера
?
Як виконують вилущування аденоми пiд час аденомектомiї?
-вказiвним пальцем лiвої руки, введеним у пряму кишку
+через рану слизової оболонки мiхура вводять вказiвний палець i просувають його мiж залозою та її капсулою
-змiщують угору перехiдну складку очеревини, вказiвним пальцем вiддiляють залозу вiд шийки сечового мiхура
-через рану сечового мiхура вводять вказiвний палець i здiйснюють енуклеацiю аденоми
-змiщують донизу перехiдну складку очеревини, вказiвним пальцем вiддiляють залозу вiд шийки сечового мiхура
?
Укажiть топографiю тазового вiддiлу сечовода у чоловiкiв:
+проходить по переднiй поверхнi a. iliaca interna, перетинає a., v. et n. obturatorius i a. umbilicalis, розташовуючись медiально,
проходить мiж задньою стiнкою сечового мiхура i передньобiчною стiнкою прямої кишки, перетинає позаду пiд прямим
кутом сiм`явиносну протоку i входить в сечовий мiхур
-проходить по переднiй поверхнi a. iliaca externa, перетинає a., v. et n. obturatorius i a. umbilicalis, розташовуючись
латерально, проходить мiж задньою стiнкою сечового мiхура i передньобiчною стiнкою прямої кишки, перетинає позаду пiд
прямим кутом сiм`явиносну протоку i входить в сечовий мiхур
-проходить по задній поверхнi a. iliaca externa, перетинає a., v. et n. obturatorius i a. umbilicalis, розташовуючись латерально,
проходить мiж передньою стiнкою сечового мiхура i передньобiчною стiнкою прямої кишки, перетинає позаду пiд прямим
кутом сiм`явиносну протоку i входить в сечовий мiхур
-проходить по переднiй поверхнi a. iliaca communis, перетинає a., v. et n. obturatorius i a. epigastrica inferior, розташовуючись
медiально, проходить мiж задньою стiнкою сечового мiхура i передньобiчною стiнкою сечового мiхура i передньобiчною
стiнкою прямої кишки, перетинає попереду пiд прямим кутом сiм`явиносну протоку i входить в сечовий мiхур

-проходить по переднiй поверхнi a. iliaca interna, перетинає a., v. et n. obturatorius i a. umbilicalis, розташовуючись медiально,
проходить мiж задньою стiнкою сечового мiхура i передньобiчною стiнкою прямої кишки, перетинає попереду пiд прямим
кутом сiм`явиносну протоку i входить в сечовий мiхур
?
Укажiть топографiю тазового вiддiлу сечовода у жiнок:
+проходить по переднiй поверхнi a. iliaca interna, перетинає a. uterina, розташовуючись зверху вiд неї, проникає в товщу lig.
latum uteri, на вiдстанi 2 см вiд шийки матки перетинає a. uterina, розташовуючись пiд нею
-проходить по внутрiшнiй поверхнi a. iliaca interna, перетинає a. uterina, розташовуючись попереду вiд неї, проникає в товщу
lig. latum uteri, на 4 см вiд шийки матки перетинає a. uterina, розташовуючись пiд нею
-проходить по переднiй поверхнi a. iliaca externa, перетинає a., v. et n. obturatorius медiально, проникає в товщу lig. latum uteri,
на вiдстанi 2 см вiд шийки матки перетинає a. uterina, розташовуючись пiд нею
-проходить по переднiй поверхнi a. ilica interna, перетинає a. uterina, розташовуючись знизу вiд неї, проникає в товщу lig.
latum uteri, на 2 см вiд шийки матки перетинає a. uterina, розташовуючись попереду та над нею
-проходить по латеральній поверхнi a. iliaca interna, перетинає a., v. et n. obturatorius медiально, проникає в товщу lig. latum
uteri, на вiдстанi 4 см вiд шийки матки перетинає a. uterina, розташовуючись пiд нею
?
Як проводиться розрiз Пирогова для доступу до сечоводу?
+паралельно пупартовiй зв`язцi на 2 см вище її розсiкають м`якi тканини i апоневроз зовнiшнього косого м`яза живота,
вiдводять догори нижнiй край внутрiшнього косого i поперечного м`язiв живота, розсiкають поперечну фасцiю, тупо
вiдводять передочеревинну клiтковину i очеревину
-розрiз шкiри починають пiд ХII ребром, проводять униз i вперед паралельно до пахвинної зв`язки, розсiкають шкiру,
пiдшкiрну клiтковину, власну фасцiю, широкий м`яз живота, заднiй нижнiй зубчастий м`яз, внутрiшнiй косий м`яз живота,
глибокий листок поперековогрудної фасцiї i поперечний м`яз живота, вiдсувають вперед i вгору пристiнкову очеревину
-розрiз шкiри проводять по краю випрямляча хребта вiд ХII ребра до крила клубової кiстки, проводять люмботомiю,
вiдсувають пристiнкову очеревину i оголюють сечовiд
-розрiз шкiри проводять по краю випрямляча хребта вiд ІХ ребра до крила клубової кiстки, проводять люмботомiю,
вiдсувають пристiнкову очеревину i оголюють сечовiд
-розрiз шкiри проводять дугоподiбно вище вiд симфiзу i паралельно йому, розсiкають шкiру, пiдшкiрну клiтковину i власну
фасцiю, розсiкають передню стiнку пiхви прямого м`яза живота, тупо розводять прямi м`язи, розсiкають поперечну фасцiю i
тупо вiдводять нагору очеревину
?
Як проводиться розрiз Овнатаняна для доступу до сечоводiв?
+розрiз проводиться дугоподiбно вище сiмфiзу, розсiкають шкiру, пiдшкiрну клiтковину i власну фасцiю, розсiкають
передню стiнку пiхви прямого м`яза, тупо розводять прямi м`язи живота, розсiкають поперечну фасцiю i тупо вiдводять
нагору очеревину
-розрiз шкiри починають пiд ХII ребром, проводять униз i вперед паралельно до пахвинної зв`язки, розсiкають шкiру i
пiдшкiрну клiтковину, власну фасцiю, широкий м`яз живота, заднiй нижнiй зубчастий м`яз, внутрiшнiй косий i поперечний
м`язи, поперечну фасцiю, вiдсувають вперед i вгору пристiнкову очеревину
-розрiз шкiри починають на 4 см нижче пупка, латерально вiд бiчного краю прямого м`яза живота, продовжують униз по
бiчному краю м`яза i закiнчують бiля лобкового горбка, розсiкають м`якi тканини передньої стiнки живота, парiєтальну
очеревину вiдводять досередини
-розрiз шкiри починають на 2см вище вiд верхньої передньої клубової остi i продовжують униз та паралельно пахвиннiй
зв`язцi до лобкової кiстки, розсiкають м`якi тканини передньої стiнки живота, очеревину вiдводять до середини i оголюють
сечовiд
-розрiз шкiри починають на 4см вище вiд верхньої задньої клубової остi i продовжують вгору та паралельно пахвиннiй
зв`язцi до лобкової кiстки, розсiкають м`якi тканини передньої стiнки живота, очеревину вiдводять до середини i оголюють
сечовiд
?
Чим обмежена fossa ovarica попереду i зверху?
-a. et v. iliaca interna
+a. et v. iliaca externa
-a. et v. obturatoria
-a. uterina
-a. et v. iliaca interna, сечовiд
?
Чим обмежена fossa ovarica позаду?
-a. et v. iliaca externa
-a. et v. iliaca interna
-a. et v. obturatoria
+a. et v. iliaca interna, сечовiд
-a. uterina
?
Чим обмежена fossa ovarica знизу?
-a. et v. iliaca interna, a. uterina
-a. et v. iliaca interna, a. uterina, сечовiд
-a. et v. iliaca interna, сечовiд
-a. uterina, a. et v. obturatoria, n. obturatorius, сечовiд
+a. uterina, a. et v. obturatoria, n. obturatorius

?
Що є дном fossa ovarica?
-m. piriformis
+m. obturatorius internus
-m. levator ani
-lig. teres uteri
-m. obturatorius externus
?
Що пiдходить до верхнього кiнця яєчника?
-lig. ovarii proprium, fimbria ovarica
+lig. suspensorium ovarii, fimbria ovarica
-fimbria ovarica
-a. et v. iliaca interna, a. uterina
-lig. suspensorium ovarii
?
Що проходить в товщi lig. suspensorium ovarii?
-сечовiд
-lig. teres uteri
-a. et v. iliaca interna, a. uterina
+vasa ovarica
-a. uterina
?
До чого фiксований переднiй край яєчника?
-до переднього листка lig. latum uteri
-до fascia pelvis
-lig. teres uteri
+до заднього листка lig. latum uteri
-до lig. suspensorium ovarii
?
Що проходить уздовж верхнього краю lig. latum uteri?
-lig. cardinale uteri
-сечовiд
-a. et v. iliaca interna, a. uterina
-lig. teres uteri
+tuba uterina
?
Що проходить уздовж основи lig. latum uteri?
-a. uterina, сечовiд, lig. teres uteri
-сечовiд, lig. ovarii proprium, a. uterina
-lig. teres uteri, a. uterina, lig. suspensorium ovarii
-a. et v. iliaca interna, a. uterina
+a. uterina, сечовiд, lig. cardinale uteri
?
Укажiть хiд a. ovarica:
+вiдходить вiд аорти, направляється донизу i назовнi, перетинає черевний вiддiл сечоводу, входить у склад lig. suspensorium
ovarii, розташовуючись назовнi вiд сечоводу, пiдходить до ворiт яєчника
-вiдходить вiд a. iliaca interna, направляється медiально, перетинає сечовiд, проходить мiж лiстками lig. latum uteri i пiдходить
до ворiт яєчника
-вiдходить вiд a. uterina, вiдхиляється медiально, входить в склад lig. latum uteri
+вiдходить вiд нижньої брижової артерії, направляється донизу i назовнi, перетинає черевний вiддiл сечоводу, входить у
склад lig. suspensorium ovarii, розташовуючись назовнi вiд сечоводу, пiдходить до ворiт яєчника
-вiдходить вiд аорти, направляється донизу i досередини, перетинає сечовiд, входить в склад lig. suspensorium ovarii,
розташовуюється досередини вiд сечоводу
?
Укажiть хiд маткової артерiї:
+вiдходить вiд a. iliaca interna, вiдхиляється медiально, перетинає знизу сечовiд, проходить мiж листками lig. latum uteri, на
вiдстанi 2 см вiд шийки матки знову перетинає сечовiд, розташовуючись зверху вiд нього
-вiдходить вiд a. iliaca interna, направляється донизу i назовнi, перетинає сечовiд, проходить мiж листками lig. latum uteri, на
вiдстанi 2 см вiд шийки матки знову пересiкає сечовiд, розташовуючись до середини вiд нього
-вiдходить вiд a. iliaca interna, перетинає сечовiд, розташовуючись зверху вiд нього, проходить у товщi lig. latum uteri, у
шийкi матки знову перетинає сечовiд, розташовуючись знизу вiд нього
-вiдходить вiд нижньої брижової артерії, перетинає сечовiд, розташовуючись зверху вiд нього, проходить у товщi lig. latum
uteri, у шийкi матки знову перетинає сечовiд, розташовуючись знизу вiд нього
-вiдходить вiд a. iliaca interna, проходить через foramen infrapirifome у товщу lig. latum uteri i на вiдстанi 2 см вiд шийки матки
перетинає сечовiд, розташовуючись знизу вiд нього, дає гiлки до матки, маткової труби, пiхвi i яєчнику
?
Якi вiддiли має маткова артерiя?
-нисхiдний, горизонтальний, тазовий, висхiдний

+нисхiдний, горизонтальний, висхiдний
-нисхiдний, горизонтальний
-горизонтальний, висхiдний
-нисхiдний, горизонтальний, тазовий,
?
Нисхiдний вiддiл маткової артерiї розташовується:
-вiд сечоводу до шийки матки
+вiд початку до перехреста з сечоводом
-вiд шийки матки до маточно-трубного кута
-вiд сечоводу до маточно-трубного кута
-вiд початку до перехреста з a. iliaca interna
?
Горизонтальний вiддiл маткової артерiї розташовується:
-вiд початку до перехреста з сечоводом
+вiд сечоводу до шийки матки
-вiд початку до перехреста з a. iliaca interna
-вiд сечоводу до маточно-трубного кута
-вiд шийки матки до маточно-трубного кута
?
Висхiдний вiддiл маткової артерiї розташовується:
-вiд початку до перехреста з сечоводом
-вiд сечоводу до шийки матки
+вiд шийки матки до маточно-трубного кута
-вiд початку до перехреста з a. iliaca interna
-вiд сечоводу до маточно-трубного кута
?
Якi розрiзи застосовують для виконання операцiй на жiночих статевих органах?
-нижню серединну лапаротомiю, доступи за Федоровим, Пироговим
-нижню серединну лапаротомiю, доступи за Бергманом, Федоровим, Кеню
+нижню серединну лапаротомiю, доступ за Пфанненштiлем, доступ за Чернi
-нижню серединну лапаротомiю, доступи за Бергманом, Федоровим, Люїса, Огава-Гарлока
-нижню серединну лапаротомiю, доступи за Пфанненштiлем, Пироговим, Федоровим
?
Яка зв`язка перетинається при видаленнi маткової труби при операцiї з приводу позаматкової вагiтностi?
-кругла зв`язка матки
-кордiнальна зв`язка
-власна зв'язка яєчника
+лiйко-тазова зв`язка
-широка зв`язка матки
?
Назвiть перший етап операцiї з приводу позаматкової вагiтностi:
-видалення труби
-туботомія
-перiтонiзацiя кукси брижi маткової труби
+мобiлiзацiя маткової труби
-кульдоцентез
?
Назвiть другий етап операцiї з приводу позаматкової вагiтностi:
-мобiлiзацiя маткової труби
-перiтонiзацiя кукси брижi маткової труби
-кульдоцентез
-розсічення труби
+видалення труби
?
Назвiть третiй етап операцiї з приводу позаматкової вагiтностi:
-мобiлiзацiя маткової труби
-видалення труби
-кульдоцентез
-розсічення струби
+перiтонiзацiя кукси брижi маткової труби
?
Яка зв`язка використовується для перiтонiзацiї кукси брижi маткової труби пiд час операцiї з приводу позаматкової
вагiтностi?
-lig. latum uteri
+lig. teres uteri
-lig. cardinalia
-lig. ovarii proprium
-lig. latum, lig. ovarii proprium

?
Якi зв`язки ~не захоплюють~ затискачами при видаленнi труби пiд час операцiї з приводу позаматкової вагiтностi?
-lig. latum, lig. ovarii proprium
+lig. teres uteri, lig. ovarii proprium
-lig. cardinalia, lig. teres uteri
-lig. suspensorium ovarii, lig. latum
-lig. latum uteri, lig. cardinalia
?
Який етап операцiї корпорального кесаревого розтину буде наступним пiсля лапаротомiї?
-розрiзають пузирно-маткову складку в поперечному напрямку
-розсічення м'язів передньої черевної стінки
-передню стiнку матки розсiкають у поперечному напрямку
+по серединнiй лiнiї у поздовжньому напрямку скальпелем розрiзають передню стiнку матки
-пузирно-маткову складку розсiкають у поздовжньому напрямку
?
Який етап операцiї корпорального кесарева розтину буде наступним пiсля розрiзу стiнки матки?
-видаляють плаценту i обстежують порожнину матки
-розсічення її задньої стінки
-перерiзують мiж затискачами пуповину
+розрiзають плiдну оболонку i виймають плiд
-оголюють нижнiй сегмент матки
?
Який етап операцiї пiсля лапаротомiї буде наступним якщо застосовують кесарiв розтин у нижньому сегментi матки?
-передню стiнку матки розсiкають у поздовжньому напрямку по серединнiй лiнiї
-оголюють нижнiй сегмент матки
-розсічення її задньої стінки
+розсiкають пузирно-маткову складку в поперечному напрямку
-передню стiнку матки розсiкають в поперечному напрямку
?
Який етап операцiї кесаревого розтину в нижньому сегментi матки буде наступним пiсля мобiлiзацiї сечового мiхура?
-розсiкають нижнiй сегмент матки у поперечному напрямку протягом 2,5 - 3 см
+оголюють нижнiй сегмент матки
-розсічення її задньої стінки
-розсiкають пузирно-маткову складку в поперечному напрямку
-розсiкають передню стiнку матки у поздовжньому напрямку по серединнiй лiнiї
?
Як розсiкають нижнiй сегмент матки при операцiї кесаревого розтину?
-розсiкають у поперечному напрямку протягом 10 - 12 см
-розсiкають у поздовжньому напрямку по серединнiй лiнiї
-розсiкають у поздовжньому напрямку по середньоключичній лiнiї
-розсiкають у поздовжньому напрямку, вводять вказiвнi пальцi i розширюють розрiз до розмiрiв головки плода
+розсiкають у поперечному напрямку протягом 2,5 - 3 см
?
Чим обмежена сiднично-прямокишкова ямка зовнi?
-m. levator ani
+m. obturatorius internus, tuber ischiadicum
-m. obturatorius externus
-membrana obturatoria
-obturatorius externus, tuber ischiadicum
?
Чим обмежена сiднично-прямокишкова ямка з середини i зверху?
-m. obturatorius internus
-m. gluteus maximus
-m. obturatorius externus, tuber ischiadicum
+m. levator ani
-m. transversus perinei profudus
?
Чим обмежена сiднично-прямокишкова ямка знизу?
-fascia perinei propria
-m.obturatorius externus, tuber ischiadicum
-fascia diaphragmatica pelvis superior, m. levator ani
-m.levator ani, fascia diaphragmatica pelvis inferior
+fascia perinei superficialis
?
Чим обмежена сiднично-прямокишкова ямка попереду?
-m. ischiocavernosum
-m. bulbospongiosus
-m.obturatorius externus, tuber ischiadicum

-symphysis pubica
+m. transversus perinei superficialis
?
Чим обмежена сiднично-прямокишкова ямка позаду?
-m. levator ani
-m.obturatorius externus, tuber ischiadicum
+m. gluteus maximus, крижова кiстка
-m. coccygeus
-tuber ischiadicum
?
Що пронизує клiтковину сiднично-прямокишкової ямки?
-a. et v. pudenda interna
-n. pudendus
-a. et v. glutea superior, n. gluteus superior
+vasa rectalis inferior, n. rectalis inferior
-a. et v. glutea inferior
?
Що проходить по латеральнiй стiнцi сiднично-прямокишкової ямки:
-a. et v. rectalis inferior, n. rectalis inferior
-a. et v. glutea inferior, n. gluteus inferior
-a. et v. glutea superior, n. gluteus superior
+a. et v. pudenda interna, n. pudendus
-vasa rectalis inferior, n. rectalis inferior
?
Укажiть найбiльш радикальний метод лiкування геморою:
-операцiя Вiнкельмана
-операція Люїса
-операцiя Бергмана
+операцiя Мiллiгана-Моргана
-операцiя Паломо
?
Укажiть авторiв основних оперативних втручань при водянцi яєчка:
-Мiллiгана-Моргана
-Паломо
-Люїса
+Вiнкельмана, Бергмана
-Iванiсевича
?
Назвiть основний етап оперативного лiкування водянки яєчка за методом Вiнкельмана:
+стiнку пiхвової оболонки яєчка розсiкають, вивертають навколо яєчка i сiм`яного канатика i на її краї накладають кетгутовi
шви
-стiнку пiхвової оболонки розсiкають, вирiзають на вiдстанi 1 - 1,5 см вiд яєчка, а на залишки накладають кетгутовi шви
-стiнку калитки розсiкають, вивертають навколо яєчка i сiм`яного канатика i на її краї накладають затискачі
-у листку пiхвової оболонки яєчка роблять отвiр, а краї оболонки пiдшивають до шарiв калитки безперервним кетгутовим
швом
-власну оболонку не вивертають, а вузловими швами скручують навколо яєчка у виглядi валика
?
Назвiть основнi етапи операцiї з приводу водянки фєчка за методом Бергмана:
+стiнку пiхвової оболонки яєчка розсiкають, вирiзають на вiдстанi 1 - 1,5 см вiд яєчка, а на залишки накладають кетгутовi
шви
-стiнку пiхвової оболонки яєчка розсiкають, вивертають навколо яєчка i сiм`яного канатика i на її краї накладають кетгутовi
шви
-стiнку калитки розсiкають, вивертають навколо яєчка i сiм`яного канатика i на її краї накладають затискачі
-у листку пiхвової оболонки яєчка роблять отвiр, а краї оболонки пiдшивають до шарiв калитки безперевним кетгутовим
швом
-власну оболонку не вивертають, а вузловими швами скручують навколо яєчка у виглядi валика
?
Назвiть авторiв оперативного лiкування варикоцеле:
-Вiнкельман, Бергман
-Ривкін-Капулер
-Мiллiган-Морган
+Паломо, Iванiсевiч
-Питель, Лопаткiн, Рiвоїр
?
Який доступ використовують при операцiї з приводу варикозного розширення вен сiм`яного канатика?
-розрiзають бiчну стiнку калитки i доводять розрiз до рiвня поверхневого отвору пахвинного каналу
-розрiз проводять на 3 см вище i паралельно пахвинної зв`язки
+проводять горизонтальний розрiз завдовжки 4 - 6 см на 2 см вище вiд лiвої верхньої передньої клубової остi

-виконують лапаротомiю доступом за Пфанненштiлем або Чернi
проводять горизонтальний розрiз завдовжки 8 - 9 см на 5 см вище вiд лiвої нижньої задньої клубової остi
?
Якi тканини розсiкають при операцiї з приводу варикозного розширення вен сiм`яного канатика?
+розрiзають шкiру, пiдшкiрну клiтковину, поверхневу фасцiю, апоневроз зовнiшнього косого м`яза живота
-розрiзають шкiру, пiдшкiрну клiтковину, поверхневу фасцiю, апоневроз прямого м`яза живота
-розрiзають шкiру, пiдшкiрну клiтковину, поверхневу фасцiю, м`яз, що пiдвiшує яєчко i внутрiшню сiм`яну фасцiю
-розрiзають шкiру, пiдшкiрну клiтковину, поверхневу фасцiю, переднiй листок пiхви прямого м`яза живота, м`яз вiдводять
убiк, оголюють задню стiнку пiхви прямого м`яза, яку розсiкають
-розрiзають шкiру, пiдшкiрну клiтковину, поверхневу фасцiю, передню стiнку пiхви прямого м`яза живота, пересiкають
прямий м`яз живота, пiсля чого розсiкають задню стiнку пiхви прямого м`яза, поперечну фасцiю та очеревину
?
Якi тканини ~не розсiкають~ при операцiї з приводу варикозного розширення вен сiм`яного канатика?
-прямий м`яз живота
-елементи сiм`яного канатика
-пристiнкову очеревину
-вісцеральну очеревину
+волокна внутрiшнього косого та поперечного м`язiв живота, пристiнкову очеревину
?
Назвiть основний етап операцiї варикоцелектомiї за методом Паломо:
-знаходять варикозно розширену яєчкову вену, яку перев`язують i перерiзають
-стiнку пахвинної оболонки яєчка розсiкають, вивертають навколо яєчка i сiм`яного канатика i на її краї накладають
кетгутовi шви
-стiнку пахвинної оболонки яєчка розсiкають, вирiзають на вiдстанi 1 - 1,5 см вiд яєчка, а на залишки накладають кетгутовi
шви
+у межах глубокого кiльця пахвинного каналу знаходять варикозно розширенi яєчкову вену й артерiю, вiдпрепаровують,
перев`язують та перерiзають
-у межах поверхневого кiльця пахвинного каналу знаходять варикозно розширенi яєчкову вену й артерiю, вiдпрепаровують,
перев`язують та перерiзають
?
Назвiть основний етап операцiї варикоцелектомiї за методом Iванiсевiча:
+у межах глибокого кiльця пахвинного каналу знаходять варикозно розширену яєчкову вену, яку вiдпрепаровують,
перев`язують i пересiкають
-знаходять варикозно розширенi яєчкову вену i артерiю, вiдпрепаровують, перев`язують i перерiзають
-стiнку пахвинної оболонки яєчка розсiкають, вивертають навколо яєчка i сiм`яного канатика i на її краї накладають
кетгутовi шви
-у межах поверхневого кiльця пахвинного каналу знаходять варикозно розширенi яєчкову вену й артерiю, вiдпрепаровують,
перев`язують та перерiзають
-стiнку пахвинного оболонки яєчка розсiкають вирiзають на вiдстанi 1 - 1,5 см вiд яєчка, а на залишки накладають кетгутовi
шви
?
Назвiть глибокi м`язи сечо-статевої дiафрагми:
-m. transversus perinei superficialis et profundus
-m. transversus perinei superficialis, m. bulbospongiosus, m. ischiocavernosus
-m. bulbospongiosus, m. ischiocavernosus
-m. levator ani, m. coccygeus
+m. transversus perinei profundus, m. sphincter uretrae
?
Назвiть поверхневi м`язи сечостатевої дiафрагми:
-m. transversus perinei superficialis, m. sphincter uretrae
+m. transversus perinei superficialis, m. bulbospongiosus, m. ischiocavernosus
-m. transversus perinei superficialis et profundus
-m. transversus perinei superficialis, m. bulbospongiosus, m. ischiocavernosus,m. sphincter uretrae
-m. sphincter uretrae, m. bulbospongiosus, m. ischiocavernosus
?
Назвiть глибокi м`язи дiафрагми таза:
-m. sphincter ani externus et internus, m. levator ani
-m. transversus perinei superficialis, m. bulbospongiosus
-m. levator ani, m. sphincter uretrae
-m. levator ani, m. sphincter ani externus
+m. levator ani, m. coccygens
?
Назвiть поверхневi м`язи дiафрагми таза:
-m. levator ani, m. coccygens
-m. transversus perinei superficialis, m. bulbospongiosus
-m. gluteus maximus
-m. transversus perinei superficialis
+m. sphincter ani externus

?
Укажiть хiд внутрiшньої статевої артерiї:
+проходить через foramen infrapiriforme, огинає spina ischiadica, входить у таз через foramen ischiadicum minor,
розташовується у каналi Алькока на латеральнiй стiнцi fossa ischiorectalis
-проходить через foramen suprapiriforme, огинає spina ischiadica, входить у таз через foramen ischiadicum major,
розташовується у каналi Алькока на медіальнiй стiнцi fossa ischiorectalis
-вiдходить вiд a. iliaca interna, проходить через foramen infrapiriforme, входить у таз через foramen ischiadicum major i
проникає в fossa ischiorectalis, розташовуючись у каналi Алькока
-вiдходить вiд a. iliaca interna, проходить через foramen ischiadicum major, огинає spina ischiadica i знову вертається в малий
таз через foramen ischiadicum minor, проникає в fossa ischiorectalis, пронизує клiтковину в складцi каналу Алькока де вiддає a.
rectalis inferior i дiлиться на a. perinealis et a. profunda penis et dorsalis або a. clitoridis
-вiдходить вiд a. iliaca interna, проходить через foramen infrapiriforme, огинає spina ischiadica, знову проходить у таз через
foramen suprapiriforme, проникає в fossa ischiorectalis, розташовуючись у каналi Алькока
?
Чим обмежена сiднична дiлянка зверху?
-края великих сiдничних м`язiв
-os sacrum, os coccygis
+crista iliaca
-лiнiя, яка з`єднує spina iliaca anterior superior з trochanter major ossis femoralis
-лiнiя, яка з`єднує spina iliaca anterior inferior з trochanter minor ossis femoralis
?
Чим обмежена сiднична дiлянка знизу?
-os sacrum, os coccygis
-лiнiя, яка з`єднує spina iliaca anterior superior з trochanter major ossis femoralis
-лiнiя, яка з`єднує spina iliaca anterior inferior з trochanter minor ossis femoralis
+sulcus glutealis
-crista iliaca
?
Чим обмежена сiднична дiлянка латерально?
-os sacrum, os coccygis
-crista iliaca
+лiнiя, яка з`єднує spina iliaca anterior superior з trochanter major ossis femoralis
-лiнiя, яка з`єднує spina iliaca anterior inferior з trochanter minor ossis femoralis
-sulcus glutealis
?
Назвiть нерви, що проходять у пiдшкiрнiй клiтковинi сiдничної дiлянки:
+N.n.clunii superiores, r.cutaneus lateralis n.iliohypogastricus, r.cutaneus (n.cutaneus femoris lateralis), n.n.clunii inferiores,
n.n.clunii medii
-r.cutaneus n.ilioinguinalis, r.cutaneus n.obturatorius, r.r.cutanei anteriores n.femoralis
-r. femoralis n. genitofemoralis, n. cutaneus femoris posterior, n.n.clunii inferiores, n.n.clunii medii
-n.n.clunii superiores, r. genitalis n. genitofemoralis, r.femoralis n.genitofemoralis, r.r.cutanei anteriores n.femoralis, r.cutaneus
n.obturatorius
-n.n.clunii inferiores, r. genitalis n. genitofemoralis, r.femoralis n.genitofemoralis, r.r.cutanei posteriores n.femoralis, r.cutaneus
n.obturatorius
?
Назвiть м`язи 1 шару сiдничної дiлянки:
-M.gluteus medius
-M.gluteus minimus
+M.gluteus maximus
-M.piriformis
-M.obturatorius externus
?
Назвiть м`язи 2 шара сiдничної дiлянки:
+M.gluteus medius, m.piriformis, m.obturatorius internus, m.gemellus superior et inferior, m.quadratus femoris
-M.gluteus minimus, m.obturatorius externus, m.gluteus medius,
-M.piriformis, m.gemellus superior, m.obturatoris internus, m.quadratus femoris, m.gluteus minimus
-M.gluteus minimus, m.obturatorius externus
-M.piriformis, m.gemellus inferior, m.obturatoris externus, m.quadratus femoris, m.gluteus minimus
?
Назвiть м`язи 3 шара сiдничної дiлянки:
-M.gluteus maximus
+M.gluteus minimus, m.obturatorius externus
-M.gluteus medius, m.piriformis, m.obturatorius internus, m.gemellus superior et inferior, m.quadratus femoris
-M.obturatorius internus, m.gluteus medius, m.quadratus femoris
-M.piriformis, m.gemellus inferior, m.obturatoris externus, m.quadratus femoris, m.gluteus minimus
?
Що розташовано в поверхневому фасцiальному ложi сiдничної дiлянки?
-M.gluteus medius

+M.gluteus maximus
-M.gluteus minimus
-M.quadratus femoris
-M.piriformis
?
Що розташовано в глибокому фасцiальному ложi сiдничної дiлянки?
+M.gluteus medius, m.piriformis, m.gemellus superior, m.obturatoris internus, m.gemelleus inferior, m.quadratus femoris, m.gluteus
minimus
-M.gluteus maximus
-M.piriformis, m.gemellus inferior, m.obturatoris externus, m.quadratus femoris, m.gluteus minimus
-M.gluteus minimus, m.obturatorius externus
-M.gluteus medius, m.piriformis, m.obturatorius internus, m.gemellus superior et inferior, m.quadratus femoris
?
Що розташовано мiж фасцiальними ложами сiдничної дiлянки?
-надгрушоподiбний клiтковинний простiр
+надвертлюговий та глибокий клiтковинний простiр
-пiдгрушоподiбний отвiр
-підгрушоподiбний клiтковинний простiр
-судинно-нервовi утворення
?
Чим обмежений надгрушоподiбний отвiр?
-нижнiм краєм m. piriformis та lig.sacrospinale et m.gemellus superior
-м.piriformis, m.gemellus inferior
-верхнiм та нижнiм близнюковим м`язом
+верхнiм краєм incisura isciadica major та m. piriformis
-мiж lig. sacrospinale та lig. sacrotuberale
?
Що проходить через foramen suprapiriforme?
-M.piriformis, m.obturatoris externus
-n. ischiadicus, n.cutaneus femoris posterior, n.gluteus inferior, a.et v.glutea inferior, a.pudenda interna, v.pudenda interna,
n.pudendus
-нижнiй сiдничний судинно-нервовий пучок
-соромiтний судинно-нервовий пучок
+a., v. et n. gluteus superior
?
Назвiть проекцiю мiсця виходу a.glutea superior:
+медiально й донизу на 1-2 см вiд точки, що лежить на границi верхньої й середньої третини лiнiї, проведеної вiд spina iliaca
posteroir superior до trochanter major
-латерально й донизу на 2-4 см вiд точки, що лежить на границi нижньої й середньої третини лiнiї, проведеної вiд spina iliaca
posteroir inferior до trochanter minor
-нижче середини лiнiї, що з`єднує spina iliaca posterior superior до tuber ischiadicum
-на серединi лiнiї, що з`єднує tuber ischiadicum c trochanter major
-медiально й донизу на 1-2 см вiд точки, що лежить на границi верхньої й середньої третини лiнiї, що з`єднує spina iliaca
posterior superior до tuber ischiadicum
?
Яку судину необхiдно перев`язувати при пораненнi сiдничної дiлянки ?
-зовнiшню клубову артерiю
-верхню сiдничну артерiю
-загальну клубову артерiю
-внутрiшню соромiтну артерiю
+внутрiшню клубову артерiю
?
Що iннервує n.gluteus superior?
-m. gluteus maximus
-m. gluteus medius, m.piriformis, m.obturatorius internus, m.gemellus superior et inferior, m.quadratus femoris
-m. gluteus minimus, m.obturatorius externus
-m. gluteus medius, m.piriformis, m.obturatorius internus
+m. gluteus medius, m. gluteus minimus, et m. tensor fascia lata
?
При двосторонньому ураженнi якого нерва виникає "качина" хода?
-нижнего сiдничного нерва
-n.pudendus
+верхнього сiдничного нерва
-N.ischiadicus
-n.cutaneus femoris posterior
?
Що спостерiгається при пошкодженнi n.gluteus superior?
-утруднено приведення стегна

+утруднено вiдведення стегна
-виникає "мавп'яча" лапа
-утруднено згинання стегна
-утруднено розгинання стегна
?
Куди вiдкривається внутрiшнiй отвiр надгрушоподiбного каналу?
-у глибокий клiтковинний простiр сiдничної дiлянки
+у пiдочеревинний простiр порожнини малого таза
-у fossa ischiorectalis
-у клiковину пахового каналу
-у canalis obturatorius
?
Куди вiдкривається зовнiшнiй отвiр надгрушоподiбного каналу?
-у пiдочеревинний простiр порожнини малого таза
-у поверхневий клiтковинний простiр сiдничної дiлянки
-canalis femoralis
-canalis ingvinalis
+у глибокий клiтковинний простiр сiдничної дiлянки
?
Куди можуть поширюватися гнiйнi затечи iз глибокого клiтковинного простору сiдничної дiлянки ?
-у переднє фасцiальне ложе стегна
-у поверхневий клiтковинний простiр сiдничної дiлянки
+у клiковину таза, у fossa ischiorectalis та у пiдколiнну ямку
-у клiковину пахового каналу
-у заочеревинний клiтковинний простiр
?
Чим обмежений пiдгрушоподiбний отвiр?
-мiж incisura isciadica minor та m. piriformis
-верхнiм краєм incisura isciadica major та m. piriformis
+нижнiм краєм m. piriformis та lig.sacrospinale et m.gemellus superior
-m. gemellus inferior, m. gemellus superior
-мiж lig. sacrospinale та lig. sacrotuberale
?
Що проходить через пiдгрушоподiбний отвiр зовнi усередину?
+N.ischiadicus, n.cutaneus femoris posterior, n.gluteus inferior, a.et v.glutea inferior, a.pudenda interna, v.pudenda interna,
n.pudendus
-N.ischiadicus, n.cutaneus femoris anterior, n.gluteus superior, a.et v.glutea superior, a.pudenda externa, v.pudenda externa,
n.pudendus
-N. ischiadicus, n.gluteus inferior, a.pudenda interna, v.pudenda interna, n.pudendus
-N.cutaneus femoris posterior, n.ischiadicus, n.gluteus inferior, a.et v.glutea inferior, a.et v.pudenda interna, n.pudendus
-N.ischiadicus, n.cutaneus femoris posterior, a.et v.pudenda interna, n.pudendus, a.et v.glutea inferior, n.gluteus inferior
?
Що спостерiгається при пошкодженнi n.gluteus inferior?
-утруднено згинання стегна
-утруднено вiдведення стегна
+утруднено розгинання стегна
-виникає "мавп'яча" лапа
-утруднено приведення стегна
?
Чим заповнений великий сiдничний отвiр?
-судинно-нервовими утвореннями та m. obturatorius internus
-m. gemellus superior
-N. ischiadicus, n.gluteus inferior, a.pudenda interna, v.pudenda interna, n.pudendus
-m. gemellus inferior
+судинно-нервовими утвореннями та m. piriformis
?
Якi анатомiчнi утворення проходять через малий сiдничний отвiр?
-n.cutaneus femoris posterior та m. piriformis
-n.gluteus inferior, a.et v.glutea inferior та великим сiдничним м`язом
-m. gemellus inferior
+a.pudenda interna, v.pudenda interna, n.pudendus та m. obturatorius internus
-N.ischiadicus, n.cutaneus femoris posterior, a.et v.pudenda interna, n.pudendus, a.et v.glutea inferior, n.gluteus inferior
?
Дайте пояснення, чому внутрiм`язовi iн`єкцiї лiкарських речовин виконують у верхньолатеральному квадратi сiдничної
дiлянки ?
-для прискорення усмоктування
+для найменшої можливостi ушкодження вмiсту foramen supraperiformis i infraperiformis
-для найменшої можливостi ушкодження хребта

-для найменшої можливостi ушкодження спинного мозку
-для найменшої можливостi ушкодження arteria femoralis
?
Який розрiз застосовують для оголення судин i нервiв сiдничної дiлянки?
-розрiз Лангенбека
-розрiз Олльє-Мерфi-Лексера
-розрiз Вагнера-Вольфа
-розрiз Гiбсона-Каплана
+розрiз Радзiєвського-Гаген-Торна
?
Яким розрiзом розкривають флегмону сiдничної дiлянки?
+розрiз проводять вiд spina iliaca posterior superior до trochanter major, тупо роз`єднуючи м`яз
-розрiз проводять вiд spina iliaca anterior inferior до trochanter minor, тупо роз`єднуючи м`яз
-розрiз проводять медiально й донизу на 1-2 см вiд точки, що лежить на границi верхньої й середньої третини лiнiї,
проведеної вiд spina iliaca posteroir superior до trochanter major
-розрiз проводять по лiнiї Розера-Нелатона
-розрiзом за Радзiєвським -Гаген-Торном
?
Назвiть внутрiшньосуглобнi зв`язки кульшового суглоба:
-lig.iliofemorale та lig.pubofemorale
-lig.ischiofemorale
-zona orbicularis та lig.capitis femoris
+lig.transversum acetabulae та lig.capitis femoris
-lig. pubofemorale
?
Назвiть зв`язку, що змiцнює кульшовий суглоб попереду:
-lig. pubofemorale
+lig. iliofemorale
-lig.transversum acetabulae та lig.capitis femoris
-lig. ischiofemorale
-zona orbicularis
?
Назвiть зв`язку, що змiцнює кульшовий суглоб медiально:
-Lig.iliofemorale
-lig.transversum acetabulae та lig.capitis femoris
-Lig.ischiofemorale
+Lig.pubofemorale
-Lig.capitis femoris
?
Назвiть зв`язку, що змiцнює кульшовий суглоб позаду:
-Lig.iliofemorale
-Lig.pubofemorale
-lig.transversum acetabulae та lig.capitis femoris
-Lig.transversum acetabulae
+Lig.ischiofemorale
?
Якi м`язи змiцнюють кульшовий суглоб попереду?
-M.obturatorius externus et m.obturatorius internus
-M.quadratus femoris et m.piriformis
-lig.transversum acetabulae та lig.capitis femoris
+M.iliopsoas, m.rectus femoris et m.pectineus
-M.piriformis, m.gemelli, m.obturatorius internus, m.obturatorius externus et m.quadratus femoris
?
Який м`яз змiцнює кульшовий суглоб знизу?
-M.obturatorius internus
-M.piriformis
-M.gluteus maximus
-M.quadratus femoris
+M.obturatorius externus
?
Якi м`язи змiцнюють кульшовий суглоб позаду?
+M.piriformis, m.gemelli, m.obturatorius internus, m.obturatorius externus et m.quadratus femoris
-M.iliopsoas, m.rectus femoris et m.pectineus
-M.gluteus medius et m.gluteus minimus
-M.obturatorius externus et m.obturatorius internus
-M.gluteus maximus et m.quadratus femoris
?
Якi м`язи змiцнюють кульшовий суглоб латерально?

-M.gluteus maximus
-M.quadratus femoris
+M.gluteus medius et m.gluteus minimus
-M.obturatorius externus et m.obturatorius internus
-M.iliopsoas, m.rectus femoris et m.pectineus
?
Укажiть переднє слабке мiсце в капсулi кульшового суглоба:
-Мiж lig.pubofemorale i lig.ischiofemorale
-Мiж lig.ischiofemorale i lig.iliofemorale
-Mіж m.obturatorius externus et m.obturatorius internus
+Мiж lig.iliofemorale i lig.pubofemorale
-Мiж lig.pubofemorale i zona orbicularis
?
Укажiть слабке мiсце в капсулi кульшового суглоба знизу:
-Мiж lig.iliofemorale i lig.pubofemorale
-Мiж lig.ischiofemorale i lig.iliofemorale
-Miж m.obturatorius externus et m.obturatorius internus
-Мiж lig.pubofemorale i zona orbicularis
+Мiж lig.pubofemorale i lig.ischiofemorale
?
Укажiть слабке мiсце в капсулi кульшового суглоба позаду:
-Мiж lig.iliofemorale i lig.pubofemorale
-Мiж lig.pubofemorale i lig.ischiofemorale
-Mіж m.obturatorius externus et m.obturatorius internus
-Мiж lig.pubofemorale i zona orbicularis
+Мiж lig.ischiofemorale i lig.iliofemorale
?
Укажiть коллатеральну артерiю кульшового суглоба, яка вiдноситься до внутрiшньї клубової артерiї?
-a. curcumflexa ilium profunda
-a. curcumflexa ilium superficialis
-a.curcumflexa femoris lateralis
+a.iliolumbalis
-a.curcumflexa femoris medialis
?
За рахунок яких перерахованих артерiй вiдбувається кровопостачання кульшового суглоба?
+r.profundus a.circumflexa femoris medialis, r.ascendens a.circumflexa femoris lateralis, r.acetabularis a.obturatoria, a.a.glutea
superior et inferior
-r.profundus a.circumflexa femoris lateralis, r.ascendens a.circumflexa femoris medialis, r.acetabularis a.obturatoria, a.a.glutea
superior et inferior
-a. curcumflexa femoris medialis, a. iliaca interna, a. epigastrica superficialis, a. pudenda interna et. a.pudendae externae
-a.circumflexa ilium superficialis, a.epigastrica superficialis
-a.epigastrica inferior, a.femoralis, a.circumflexa femoris medialis et a.circumflexa femoris lateralis
?
Куди може поширюватися гнiй з кульшового суглоба попереду?
+у клубову ямку, у поперекову дiлянку, у ложе м`язiв медiальної групи стегна та bursa suprapatellaris
-у пiдколiнну ямку, пiд малий сiдничний м`яз, у переднє фасцiальне ложе стегна та canalis femoropopliteus
-у клiковину пахового каналу, у судинно-нервовi утворення стегна та m. piriformis
-у клiковину таза, у заочеревинний клiтковинний простiр, у пiдколiнну ямку та fossa ischiorectalis
-пiд великий сiдничний м`яз, порожнину малого таза, у пiдколiнну ямку, у fossa ischiorectalis
?
Куди може поширюватися гнiй з кульшового суглоба позаду?
+пiд великий сiдничний м`яз, порожнину малого таза, у пiдколiнну ямку, у fossa ischiorectalis
-у пiдколiнну ямку, пiд малий сiдничний м`яз, у переднє фасцiальне ложе стегна та canalis femoropopliteus
-у клiковину пахового каналу, у судинно-нервовi утворення стегна та m. piriformis
-у клiковину таза, у заочеревинний клiтковинний простiр, у пiдколiнну ямку та fossa ischiorectalis
-у клубову ямку, у поперекову дiлянку, у ложе м`язiв медiальної групи стегна та bursa suprapatellaris
?
Укажiть проекцiйну лiнiю, що визначає нормальне положення великого вертлюга по методу Куслика:
+Вiд верхньої передньої остi клубової кiстки до зовнiшнього кiнця сiдничної складки
-Вiд нижньої задньої остi клубової кiстки до зовнiшнього кiнця сiдничної складки
-Вiд верхньої передньої остi клубової кiстки до сiдничного горба
-Вiд лобкового горбка до верхньої передньої остi клубової кiстки
-Вiд великого вертлюга до середини пахвинної зв`язки
?
При обстеженнi кульшового суглобу у дитини хiрург визначив, що верхiвка великого вертлюга знаходиться на рiвнi Розен –
Нелатона. Як проводиться ця лiнiя?
-Вiд великого вертлюга до симфiзу
+Вiд верхньої передньої остi клубової кiстки до сiдничного горба

-Вiд нижньої задньої остi клубової кiстки до сiдничного горба
-Вiд верхньої передньої остi клубової кiстки до середини пахвинної зв`язки
-Вiд верхньої передньої остi клубової кiстки до голiвки стегна
?
Укажiть зовнiшнiй орiєнтир мiсця вкола голки при пункцiї кульшового суглоба збоку:
-малый вертлюг
-сiдничний горб
+великий вертлюг
-spina iliaca anterior superior
-spina iliaca posterior inferior
?
Укажiть точку вкола голки при пункцiї кульшового суглоба попереду:
+У точцi на серединi лiнiї, проведеної вiд верхiвки великого вертлюга до середини пахвинної зв`язки
-У точцi на серединi лiнiї, проведеної вiд верхiвки малого вертлюга до середини пупартової зв`язки
-У точцi на серединi лiнiї, вiд верхньої передньої остi клубової кiстки до середини пахвинної зв`язки
-У точцi на серединi лiнiї, проведеної вiд верхiвки малого вертлюга до середини пахвинної зв`язки
-У точцi, розташованої на серединi вiдстанi мiж великим вертлюгом i симфiзом
?
Назвiть бiчний доступ при кокситi:
-Лангенбека
-Радзiєвського-Гаген-Торна
-Гiбсона-Каплана
+Олльє-Мерфi-Лексера
-Міллігана-Моргана
?
Якi нерви iнервують шкiру задньої дiлянки стегна?
-N.saphenus, n.n.clunii inferiores, n.n.clunii medii
-R.femoralis n.genitofemoralis, n.pudendus
+N.cutaneus femoris lateralis, n.cutaneus femoris posterior
-N.cutaneus femoris medialis, n.cutaneus femoris anterior
-N.ischiadicus, n.cutaneus femoris posterior, n.gluteus inferior
?
Що розташовано в задньому фасцiальному ложi стегна?
-M.gracilis, m.biceps femoris, m.pectineus, n.cutaneus femoris posterior
-M.biceps femoris, m. adductor longus, m.semitendinosus, n.femoralis
+M.biceps femoris, m.semitendinosus, m.semimembranosus, n.ischiadicus
-M.semimembranosus, m.vastus lateralis, m. pectineus, n.cutaneus femoris lateralis
-M.semimembranosus, n.cutaneus femoris lateralis, m.vastus lateralis
?
Що спостерiгається при пошкодженнi сiдничного нерва?
-Неможливе тильне згинання стопи й пальцiв i поворот стопи назовнi, анестезiя гомiлки й стопи, крiм зони n. ischiadicus
-Неможливе підошвове згинання стопи й пальцiв i поворот стопи досередини, анестезiя гомiлки й стопи, крiм зони n.
ischiadicus
-Неможливе згинання в кульшовому i колiнному суглобi, порушується пiдошовне згинання стопи
+Повний паралiч стопи й пальцiв, неможливiсть згинання гомiлки, анестезiя гомiлки й стопи, крiм зони n.saphenus
-Нижня кiнцiвка зiгнута в кульшовому i колiнному суглобi i ротована досередини
?
Укажiть проекцiйну лiнiю оголення сiдничного нерва:
+Вiд середини вiдстанi, мiж сiдничним горбом i великим вертлюгом до середини пiдколiнної ямки
-Вiд середини вiдстанi, мiж сiдничним горбом i малим вертлюгом до середини пiдколiнної ямки
-Вiд середини вiдстанi, мiж сiдничним горбом i великим вертлюгом до медiального надвиростка стегна
-Вiд середини вiдстанi, мiж сiдничним горбом i великим вертлюгом до голiвки fibula
-Вiд середини вiдстанi, мiж великим вертлюгом i голiвкою стегна до середини пiдколiнної ямки
?
Яка артерiя супроводжує сiдничний нерв?
-A.profunda femoris
-A.obturatoria
+A.comitans n. ischiadici
-A.glutea inferior
-A.glutea superior
?
Звiдки вiдходить артерiя, що супроводжує сiдничний нерв?
-Вiд a.profunda femoris
-Вiд a.obturatoria
+Вiд a.glutea inferior
-Вiд a.pudenda interna
-Вiд a.glutea superior
?

Що розташовано медiально вiд сiдничного нерва у верхнiй третинi стегна?
-Caput breve m.biceps femoris
-M.semimembranosus
-M.adductor magnus
+Caput longum m.biceps femoris
-A.comitans n. ischiadici
?
Що розташовано попереду вiд сiдничного нерва у верхнiй третинi стегна?
-Caput longum m.biceps femoris
-Caput breve m.biceps femoris
-A.comitans n. ischiadici
-M.semitendinosus
+M.adductor magnus
?
Що розташовано позаду вiд сiдничного нерва в середнiй третинi стегна?
-Caput breve m.biceps femoris
+Caput longum m.biceps femoris
-M.adductor magnus
-A.comitans n. ischiadici
-M.semimembranosus, m.semitendinosus
?
Що розташовано латерально вiд сiдничного нерва в нижнiй третинi стегна?
-Caput longum m.biceps femoris
-Caput breve m.biceps femoris
+M.biceps femoris
-A.comitans n. ischiadici
-M.semitendinosus, m.semimembranosus
?
Що розташовано медiально вiд сiдничного нерва в нижнiй третинi стегна?
-M.biceps femoris, m.adductor magnus
-Caput longum m.biceps femoris
-Caput breve m.biceps femoris
-A.comitans n. ischiadici
+M.semitendinosus, m.semimembranosus
?
Назвiть проекцiйну лiнiю для розкриття флегмон задньої дiлянки стегна:
-Уздовж зовнiшнього краю m.semitendinosus
-Уздовж зовнiшнього краю m.semimembranosus
-Уздовж зовнiшнього краю m.vastus lateralis
-Уздовж внутрішнього краю m.vastus lateralis
+У верхнiй i нижнiй третинi стегна уздовж зовнiшнього краю m.biceps femoris
?
Де проводять розрiз при резекцiї кульшового суглоба за Лангенбеком?
-Вiд spina iliaca anterior superior до trochanter major, тупо роз`єднуючи м`язи
-Вiд spina iliaca posterior inferior до trochanter minor, тупо роз`єднуючи м`язи
+Вiд spina iliaca posterior superior до trochanter major, тупо роз`єднуючи м`язи
-Дугоподiбний розтин позаду вiд trochanter major
-Вiд середини вiдстанi, мiж сiдничним горбом i великим вертлюгом
?
Який етап операцiї при резекцiї кульшового суглоба за Лангенбеком буде наступним пiсля розрiзу шкiри, пiдшкiрної
клiтковини, власної фасцiї та збивання долотом великого вертлюга з фiксованними до нього м`язiв?
+Розсiкають Т подiбно суглобову капсулу i вивiльняють шийку стегна
-Капсулу суглоба розсiкають по верхньому краю грушоподiбного м`яза
-Капсулу суглоба розсiкають по нижньому краю грушоподiбного м`яза
-Роблять дугоподiбний розтин суглобової капсули та вставляють дренажну трубку
-Роздвигають крючками суглобову капсулу i вивiльняють голiвку стегна
?
Передню поверхню стегна обмежує зверху:
-гребiнь клубової кiстки (Crista iliaca)
+пахова зв'язка (Lig.inguinale)
-клубово-гребiнцева дуга (Arcus iliopectineus)
-гребiнцева зв'язка (Lig.pectineale)
-Lig. patellae
?
Передню поверхню стегна обмежує знизу:
-поперечна лiнiя, що з'єднує надвиростки стегнової кiстки
+лiнiя проведена на 2 пальцi вище основи надколiнника
-лiнiя проведена на 2 пальцi нижче основи надколiнника

-Lig. patellae
-клубово-гребiнцева дуга (Arcus iliopectineus)
?
На якi вiддiли подiляється простiр пiд паховою зв'язкою?
-на грижову, м'язову й судинну лакуни
+на м'язову й судинну лакуни
-на грижову й судинну лакуни
-на м'язову, судинну лакуни й стегновий канал
-на м'язову, судинну лакуни й стегновий канал та пахвинний канал
?
Чим обмежена lacuna vasorum позаду й знизу?
-Тiлом клубової кiстки
-пахова зв'язка (Lig.inguinale)
-Arcus iliopectineus
+Зв'язкою Купера
-Жимбернатовою зв'язкою
?
Якi нерви проходять у пiдшкiрнiй клiтковинi передньої дiлянки стегна?
-R.cutaneus n.ilioinguinalis, r.femoralis n.genitofemoralis, , n.n.clunii inferiores, n.n.clunii medii
-N.n.clunii superiores, n.cutaneus femoris lateralis, n.n.clunii inferiores, n.n.clunii medii
+R.femoralis n.genitofemoralis, n.cutaneus femoris lateralis, r.r.cutanei anteriores n.femoralis, r.cutaneus n.obturatorius
-R.femoralis n.genitofemoralis, n.cutaneus femoris medialis, r.r.cutanei posterior n.femoralis, r.cutaneus n.obturatorius
-R.genitalis n.genitofemoralis, r.cutaneus n.iliohypogastricus, r.r.cutanei anteriores n.femoralis, r.cutaneus n.obturatoriu
?
Якi артерiї проходять у пiдшкiрнiй клiтковинi передньої дiлянки стегна?
-A.epigastrica inferior, a.circumflexa femoris medialis, a.circumflexa femoris lateralis
-A.gluteus superior, a.femoralis, a.profunda femoris
+A.a.pudendae externae, a.circumflexa ilium superficialis, a.epigastrica superficialis
-A.a.pudendae interna, a.circumflexa ilium profunda, a.epigastrica profunda
-R.profundus a.circumflexa femoris medialis, r.ascendens a.circumflexa femoris lateralis
?
Якi вени проходять у пiдшкiрнiй клiтковинi передньої дiлянки стегна?
-V.v.pudenda interna, v.epigastrica inferior, v.femoralis, v.obturatoria, v. saphena parva
-V.v.glutea inferior, v.glutea inferior, arcus venosus dorsalis pedis
-Всi пеперахованi
+V.v.pudendae externae, v.epigastrica superficialis, v.circumflexa ilium superficialis, v.saphena magna
-V.v.pudendae interna, v.epigastrica profunda, v.circumflexa ilium profunda, v.saphena parva
?
Яка судина пронизує медiальну частину поверхневого листка широкої фасцiї стегна?
-v. saphena parva
-v. femoralis
-a. femoralis
+v. saphena magna
-v.saphena parva
?
Що розташовано в передньому фасцiальному ложi стегна?
-A.et v.femoralis
-N.femoralis
+M.quadriceus femoris
-M.sartorius
-v.saphena magna
?
Яка вена проектується на днi овальної ямки?
-v. circumflexa femoris lateralis
-v. obturatoria
-v. femoralis profunda
+v. femoralis
-v.saphena parva
?
Чим обмежений стегновий трикутник медiально?
-Медiальним краєм m.sartorius
-Латеральним краєм m.sartorius
-Латеральним краєм m.adductor brevis
+Латеральним краєм m.adductor longus
-Латеральним краєм m.adductor magnus
?
Чим обмежений стегновий трикутник латерально?
-Латеральним краєм m.adductor longus

-Латеральним краєм m.adductor brevis
-Латеральним краєм m.adductor magnus
+Медiальним краєм m.sartorius
-Латеральним краєм m.sartorius
?
Чим обмежений стегновий трикутник зверху?
-Margo falciformis
-Lig.pectineale
-Arcus iliopectineus
+Lig.inguinale
-Lig.lacunare
?
Чим утворене дно стегнового трикутника?
-M.adductor longus, m.sartorius
+M.pectineus, m.iliopsoas
-Латеральним краєм m.adductor brevis
-M.adductor brevis, m. gracilis
-M.adductor magnus, m.iliopsoas
?
Що проходить у основi стегнового трикутника?
-A.pudendae externae, v.pudendae externae, n.pudendus
-A.pudendae interna, v.pudendae interna, n.pudendus
+A.femoralis, v.femoralis, n.femoralis
-А.profunda femoris, v.saphena magna, n.saphenus
-A.obturatoria, v.obturatoria, n.obturatorius
?
Який нерв проходить разом зi стегновою артерiєю в нижньому кутi стегнового трикутника?
-стегновий
+пiдшкiрний нерв ноги (n. saphenus)
-затульний
-малогомілковий
-стегнова гiлка стегново-статевий нерва (n.genitofemoralis).
?
Назвiть взаємовiдношення елементiв судинно-нервового пучка в стегновому трикутнику зсередини назовнi:
-V.femoralis, n.femoralis, a.femoralis
-A.femoralis, v.femoralis, n.femoralis
+V.femoralis, a.femoralis, n.femoralis
-N.femoralis, a.femoralis, v.femoralis
-A.pudendae interna, v.pudendae interna, n.pudendus
?
Чим обмежена lacuna musculorum попереду й зверху?
-Lig.pectineale
-Margo falciformis
+Lig.inguinale
-Lig.lacunare
-Arcus iliopectineus
?
Чим обмежена lacuna musculorum позаду й знизу?
-Lig.pectineale
+Тiлом клубової кiстки
-Crista iliaca
-Lig.inguinale
-Margo falciformis
?
Чим обмежена lacuna musculorum латерально?
-Arcus iliopectineus
-Lig.lacunare
-Margo falciformis
-Lig.pectineale
+Crista iliaca
?
Чим обмежена lacuna musculorum медiально?
-Crista iliaca
-Lig.lacunare
-Lig.pectineale
-Margo falciformis
+Arcus iliopectineus
?

Що проходить через lacuna musculorum?
-M.pectineus, r.genitalis n.genitofemoralis
-М. semimembranosus та m. adductor magnus
-M.psoas major, v.femoralis, a., v.et n.obturatorius
+M.iliopsoas, n.cutaneus femoris lateralis, n.femoralis
-A.femoralis, v.femoralis, r.femoralis n.genitofemoralis
?
Якi м'язи iннервує стегновий нерв?
-m. gracilis та m. biceps femoris
-m.pectineus, r.genitalis n.genitofemoralis
-m. semimembranosus та m. adductor magnus
-m. adductor longus m. adductor brevis
+m. sartorius та m. quadriceps femoris
?
Чим обмежена lacuna vasorum попереду й зверху?
-Lig.pectineale
+Lig.inguinale
-Lig.lacunare
-Margo falciformis
-Arcus iliopectineus
?
Чим обмежена lacuna vasorum позаду й знизу?
-Тiлом клубової кiстки
-Margo falciformis
+Зв'язкою Купера
-Arcus iliopectineus
-Жимбернатовою зв'язкою
?
Чим обмежена lacuna vasorum медiально?
-Arcus iliopectineus
+Жимбернатовою зв'язкою
-V.femoralis
-Margo falciformis
-Зв'язкою Купера
?
Чим обмежена lacuna vasorum латерально?
-Lig.lacunare
-V.femoralis
-Margo falciformis
-Зв'язкою Купера
+Arcus iliopectineus
?
Що проходить через lacuna vasorum?
+A.femoralis, v.femoralis, r.femoralis n.genitofemoralis
-M.iliopsoas, n.cutaneus femoris lateralis, n.femoralis
-M.adductor longus m. adductor brevis
-M.pectineus, r.genitalis n.genitofemoralis
-M.psoas major, v.femoralis, a., v.et n.obturatorius
?
Чим обмежене внутрiшнiй отвiр стегнового каналу попереду?
-Lig.pectineale
-Lig.lacunare
-Arcus iliopectineus
+Lig.inguinale
?
Чим обмежено anulus femoralis позаду?
-Lig.inguinale
-Margo falciformis
-Lig.lacunare
+Lig.pectineale
-Тiлом клубової кiстки
?
Чим обмежено anulus femoralis латерально?
-Lig.lacunare
-Arcus iliopectineus
-Margo falciformis
+Пiхвою v.femoralis
-A.femoralis

?
Чим обмежено anulus femoralis медiально?
-Пiхвою v.femoralis
-A.femoralis
-Margo falciformis
-Arcus iliopectineus
+Lig.lacunare
?
Чим утворена передня стiнка стегнового каналу?
-Глубоким листком широкої фасцiї стегна
+Поверхневим листком широкої фасцiї стегна
-Поверхневою фасцiєю
-Margo falciformis
-Fascia cribrosa
?
Чим утворена задня стiнка стегнового каналу?
-Cornu superius margo falciformis
-Margo falciformis
-Поверхневим листком широкої фасцiї стегна
-Cornu inferius margo falciformis
+Глибокими листком широкої фасцiї стегна
?
Чим утворена латеральна стiнка стегнового каналу?
-Margo falciformis
+Пiхвою стегнової вени
-Cornu superius margo falciformis
-A.femoralis
-Arcus iliopectineus
?
Назвiть зовнiшнiй отвiр стегнового каналу:
-Anulus femoralis
-Margo falciformis
-Fossa femoralis
-Ямка Жобера
+Hiatus saphenus
?
Назвiть шари, що покривають грижовий мiшок при стегнових грижах:
-Шкiра, поверхневий листок широкої фасцiї стегна
-Шкiра, глибокий листокм широкої фасцiї стегна, fascia pectinea
+Шкiра, пiдшкiрна клiтковина, поверхнева фасцiя, пiдочеревинна клiтковина
-Шкiра, пiдшкiрна клiтковина, власна фасцiя, пiдочеревинна клiтковина
-Шкiра, пiдшкiрна клiтковина, поверхнева фасцiя, lamina vastoadductoria
?
Що проходить через hiatus saphenus?
+Vasa lymphatica, v.saphena magna, a.pudenda externa, r.femoralis n.genitofemoralis
-Vasa lymphatica, v.saphena parva, a.pudenda interna, r.femoralis n.genitofemoralis
-A.femoralis, v.femoralis, r.femoralis n.genitofemoralis
-Nodi lymphatici, r.genitalis n.genitofemoralis, m.iliopsoas, n.cutaneus femoris lateralis
-M.pectineus, r.genitalis n.genitofemoralis, v.femoralis, a., v.et n.obturatorius
?
Де проводять розрiзи для розкриття флегмон переднього фасцiального ложа стегна?
-Уздовж зовнiшнього краю m.sartorius
+Уздовж зовнiшнього краю m.rectus femoris
-Уздовж зовнiшнього краю m.vastus lateralis
-Уздовж зовнiшнього краю m.vastus medialis
-Уздовж внутрiшнього краю m.sartorius
?
Яке анатомiчно слабке мiсце служить грижовими воротами при стегновiй грижi?
-латеральна пахова ямка
-медiальна пахова ямка
+внутрiшнiй отвiр стегнового каналу
-зовнiшнiй отвiр стегнового каналу
-глибокий отвiр стегнового каналу
?
Укажiть, у якому напрямку розсiкають стегнове кiльце при защемленiй грижi:
-Латерально
-Нагору
-Донизу

+Медiально
-Догори
?
Що розсiкають при защемленiй стегновiй грижi?
-Lig.inguinale
-Lig.pectineale
-Arcus iliopectineus
+Lig.lacunare
-Margo falciformis
?
Укажiть основнi способи операцiй стегнових гриж:
-Кукуджанову, Постемпського, Оппеля
-Мейо, Сапежко, Лексера
-Пирогова, Гесельбаха, Люїса
+Локвуда-Бассiнi, Руджи-Парлавеччио, Лотейзен-Райх
-Жирара, Спасокукоцького швом Кiмбаровського, Мартинова.
?
Назвiть ускладнення, якi можуть виникнути пiд час виконання операцiй стегнової грижi паховим доступом:
-Ушкодження стегнової артерiї та стегнової вени
-Ушкодження затульної артерiї
-Ушкодження нижньої надчревної артерiї
-Ушкодження вмісту грижового мішка
+Все перераховане
?
Якi тканини захоплюють у шов для змiцнення внутрiшнього отвору стегнового каналу при операцiях паховим доступом?
-Зовнiшнiй косий м'яз живота, поперечну фасцiю, край прямого м'язу живота, Жимбернатову зв'язку
-Внутрішній косий м'яз живота, поперечну фасцiю, край прямого м'язу живота, Жимбернатову зв'язку
-Пупартову зв'язку, margo falciformis, fascia cribrosa, окiстя лобкової кiстки
+Внутрiшнiй косий м'яз живота, поперечний м'яз живота, Пупартову зв'язку, окiстя лобкової кiстки, зв'язку Купера
-Cornu superius margo falciformis, cornu inferius margo falciformis, fascia pectinea, Пупартову зв'язку
?
Якi тканини захоплюють у шов для змiцнення зовнiшнього отвору стегнового каналу?
-Внутрiшнiй косий м'яз живота, fascia cribrosa
-Cornu superius margo falciformis
-Cornu inferius margo falciformis
-Cornu inferius margo falciformis
+Margo falciformis, fascia pectinea
?
Якi тканини захоплюють у шов при пластицi грижових ворiт стегновим доступом по способi Бассинi?
-Жимбернатову зв'язку, аrcus iliopectineus
-Нижнiй край внутрiшнього косого й поперечного м'язiв живота, поперечну фасцiю
-Нижнiй край внутрiшнього косого й поперечного м'язiв живота, вісцеральну очеревину
+Пупартову зв'язку, окiстя лобкової кiстки, зв'язку Купера, margo falciformis, fascia pectinea
-Все перераховане
?
Назвiть взаємовiдношення елементiв судинно-нервового пучка в середнiй третинi стегна (спереду назад):
-V.femoralis, a.femoralis; n.saphenus
-V.femoralis, n.saphenus, a.femoralis
+N.saphenus, a.femoralis, v.femoralis
-A.femoralis, v.femoralis; n.saphenus
-А.femoralis, v.femoralis, n.saphenus
?
Назвiть лiнiю проекцiї стегнової артерiї:
-Лесгафта
-Якоби
+Куєйна
-Клода
-Розер-Нелатона
?
Для оголення стегнової артерiї хiрург визначив лiнiю Куєйна. Де вона проходить?
-Вiд середини пупартової зв'язки до латерального надвиростка стегна
-Вiд точки на межi 2/5 медiальних i 3/5 латеральних довжини пупартової зв'язки до tuberculum adductorium
-Вiд точки на межi 1/3 медiальних i 3/1 латеральних довжини Куперової зв'язки до tuberculum adductorium
+Вiд середини пупартової зв'язки до медiального надвиростка стегна
-Вiд середини пупартової зв'язки до tuberositas tibiae
?
Назвiть гiлки стегнового нерва:
-N.cutaneus femoris lateralis, r.genitalis n.genitofemoralis

+R.r.musculares, r.r.cutanei anteriores, n.saphenus
-N.suralis, n.peroneus profundus, n.peroneus superficialis
-N.suralis, n.peroneus superficialis, n.peroneus profundus
-N.tibialis, n.obturatorius
?
Що спостерiгається при ураженнi n.femoralis нижче пупартової зв'язки?
+Неможливе розгинання гомiлки, порушується чутливiсть у зонi iннервацiї n.saphenus
-Неможливе тильне згинання стопи й пальцiв, порушується чутливiсть у зонi iннервацiї n.peroneus superficialis
-Неможливе підошвове згинання стопи й пальцiв, порушується чутливiсть у зонi iннервацiї n.peroneus profundus
-Неможливе пiдошовне згинання стопи, порушується чутливiсть у зонi iннервацiї n. ichiadicus
-Порушується приведення стегна, неможливе згинання гомiлки
?
Чим обмежений Гунтерiв канал латерально?
-M.sartorius
-M.vastus lateralis
+M.vastus medialis
-M.adductor longus
-Lamina vastoadductoria
?
Чим обмежений Гунтерiв канал медiально?
-M.vastus medialis
-Lamina vastoadductoria
-M.vastus lateralis
+M.adductor magnus
-M.sartorius
?
Чим обмежений Гунтерiв канал попереду?
-M.pectineus
-M.vastus medialis
-M.adductor magnus
-M.vastus lateralis
+Lamina vastoadductoria
?
Що проходить через верхнiй отвiр привiдного каналу?
-A.genus descendens, v.genus descendens, n.femoralis
-A.profunda femoris, v.femoralis, n.obturatorius
-A.femoralis, v.femoralis, n.femoralis
+A.femoralis, v.femoralis, n.saphenus
?
Що проходить через переднiй отвiр привiдного каналу?
-A.femoralis, v.saphena magna, n.peroneus communis
-A.genus descendens, n.femoralis
+A.genus descendens, v.genus descendens, n.saphenus
-A.profunda femoris, v.saphena parva, r.r.cutanei anteriores n.femoralis
-A.femoralis, v.femoralis, n.saphenus
?
Що проходить через нижнiй отвiр привiдного каналу?
-A.genus descendens, n.femoralis
+A.femoralis, v.femoralis
-V.genus descendens, n.saphenus
-A.genus descendens, v.genus descendens
-A.profunda femoris, v.saphena parva, r.r.cutanei anteriores n.femoralis
?
Чим обмежений нижнiй отвiр привiдного каналу?
-M.vastus lateralis, m.adductor longus
-Lamina vastoadductoria
-Поверхневим листком широкої фасцiї стегна
-Lamina vastoadductoria, m.sartorius
+M.vastus medialis, m.adductor magnus
?
Де розташовується вихiдний отвiр затульного каналу?
-спереду m. pectineus
-позаду m. adductor longus
-латеральніше m. adductor longus
-спереду m. adductor brevis
+позаду m. рectineus
?
Назвiть взаємовiдношення елементiв судинно-нервового пучка в затульному каналi ззовнi усередину:

-V.obturatoria, a.obturatoria, n.obturatorius
-A.profunda femoris, v.saphena parva, r.r.cutanei anteriores n.femoralis
-A.obturatoria, v.obturatoria, n.obturatorius
-V.obturatoria, n.obturatorius, a.obturatoria
+N.obturatorius, a.obturatoria, v.obturatoria
?
Що спостерiгається при пошкодженнi затульного нерва?
+Затруднене приведення стегна, Неможливе покласти одну ногу на iншу, порушується чутливiсть нижньої третини
внутрiшньої поверхнi стегна
-Затруднене розгинання стегна, порушується чутливiсть нижче пупартової зв'язки
-Затруднене згинання стегна, порушується чутливiсть нижче пупартової зв'язки
-Неможливе розгинання гомiлки, порушується чутливiсть у зонi iннервацiї n.saphenus
-Неможливе тильне згинання стопи й пальцiв, порушується чутливiсть у зонi iннервацiї n.peroneus superficialis
?
Яким розрiзом розкривають флегмони медiального фасцiального ложа стегна?
-Уздовж латерального краю m.gracilis
+Розрiзом на 2-3 см медiально вiд лiнiї Куєйна
-Розрiзом на 2-4 см латерально вiд лiнiї Куєйна
-Уздовж медiального краю m.sartorius
-По внутрiшньому краю m.rectus femoris
?
Укажiть способи гернiтомiї, що виконуються для закриття грижових ворiт з боку стегна при стегнових грижах?
-Руджи-Парлавеччио, Лотейзен-Райх
-Мейо, Сапежко, Лексера
+Локвуда-Бассiнi
-Спасокукоцького
-Кімбаровського
?
Укажiть способи гернiтомiї, що виконуються для закриття грижових ворiт з боку пахвинного каналу при стегнових грижах?
-Локвуда-Бассiнi
-Кукуджанову, Постемпського, Оппеля
+Руджи-Парлавеччио, Лотейзен-Райх
-Мейо, Сапежко, Лексера
-Кімбаровського
?
Як роблять розтин за способом Локвуда?
-двома поперечними, що облямовують грижовi випинання
-горизонтальним розрiзом навколо грижового випинання
+нище i паралельно пахвиннiй зв`язцi або вертикально
-вище i паралельно пахвиннiй зв`язцi
-двома перпендикулярними, що облямовують грижовi випинання
?
Як роблять розтин за способом Руджi
-нище i паралельно пахвиннiй зв`язцi або вертикально
-горизонтальним розрiзом навколо грижового випинання
-двома перпендикулярними, що облямовують грижовi випинання
-вгору i медiально до пупка
+вище i паралельно пахвиннiй зв`язцi
?
Як виконують пластику грижових ворiт з приводу стегнових гриж за методом Локвуда?
-шляхом пiдшивання нижньго краю внутрiшнього косого та поперечного м`язiв до пахвинної зв`язки, а другим рядом
вузлових швiв пiдшивають верхнiй клапоть
-шляхом пiдшивання верхнього краю внутрiшнього косого та поперечного м`язiв до пахвинної зв`язки, а другим рядом
вузлових швiв пiдшивають нижній клапоть
+внутрiшнє стегнове кiльце лiквiдують шляхом пiдшивання пахвинної зв`язки до зв`язки Купера та окiстю лобкової кiстки 23 швами
-шляхом пiдшивання країв внутрiшнього косого i поперечного м`язiв та поперечної фасцiї живота до пахвинної зв`язки,
зв`язки Купера та окiстю лобкової кiстки, одним рядом вузлових швiв
-пiдшивають пахвинну зв`язку до зв`язки Купера та окiстю лобкової кiстки, ушивають поперечну фасцiю та апоневроз
зовнiшнього косого м`яза
?
Як виконують пластику грижових ворiт з приводу стегнових гриж за методом Локвуда-Бассiнi?
+внутрiшнє стегнове кiльце лiквiдують шляхом пiдшивання пахвинної зв`язки до зв`язки Купера та окiстю лобкової кiстки 23 швами, а зовнiшнiй отвiр лiквiдують накладанням другого ряда швiв мiж margo falciformis до fascia pectinea
-внутрiшнє стегнове кiльце лiквiдують шляхом пiдшивання пахвинної зв`язки до зв`язки Купера 2-3 швами пiдшивають
пахвинну зв`язку до зв`язки Купера та окiстю лобкової кiстки, ушивають поперечну фасцiю та апоневроз зовнiшнього косого
м`яза

-шляхом накладання кисетного шва навколо грижових ворiт i накладання вузлових швiв на передню стiнку пiхв прямих
м`язiв живота
-шляхом накладання безперервного обвивного шва навколо грижових ворiт i накладання вузлових швiв на передню стiнку
пiхв прямих м`язiв живота
?
Який етап операцiї буде наступним пiсля розрiзу шкiри, пiдшкiрної клiтковини, поверхневої фасцiя, апоневрозу зовнiшнього
косого м`яза живота за способом Руджi?
-пiдшивають пахвинну зв`язку до зв`язки Купера та окiстю лобкової кiстки, ушивають поперечну фасцiю та апоневроз
зовнiшнього косого м`яза
+розсiкають задню стiнку пахвинного каналу, ретроградно видiляютьгрижовий мiхур, вскривають та обробляють його за
типовою методикою
-шляхом накладання кисетного шва навколо грижових ворiт i накладання вузлових швiв на передню стiнку пiхв прямих
м`язiв живота
-шляхом накладання безперервного обвивного шва навколо грижових ворiт i накладання вузлових швiв на передню стiнку
пiхв прямих м`язiв живота
-грижовi ворота розсiкають поперечним розрiзом, нижнiй край апоневрозу П-подiбними швами пiдшивають до задньої
поверхнi верхнього клапана, а вiльний верхнiй край клаптя фiксують до передньої поверхнi нижнього клаптя шляхом
накладання кисетного шва навколо грижових ворiт i накладання вузлових швiв на апоневрози м`язiв живота
?
Як виконують пластику грижових ворiт з приводу стегнових гриж за методом Руджi?
-внутрiшнє стегнове кiльце лiквiдують шляхом пiдшивання пахвинної зв`язки до зв`язки Купера та окiстю лобкової кiстки 23 швами, а зовнiшнiй отвiр лiквiдують накладанням другого ряда швiв мiж margo falciformis до fascia pectinea
-шляхом пiдшивання країв внутрiшнього косого i поперечного м`язiв живота до зв`язки Купера та окiстю лобкової кiстки,
другим рядом вузлових швiв цi м`язи пiдшивають до краю пахвинної зв`язки
-шляхом пiдшивання країв внутрiшнього косого i поперечного м`язiв та поперечної фасцiї живота до пахвинної зв`язки,
зв`язки Купера та окiстю лобкової кiстки, одним рядом вузлових швiв
+пiдшивають пахвинну зв`язку до зв`язки Купера та окiстю лобкової кiстки, ушивають поперечну фасцiю та апоневроз
зовнiшнього косого м`яза
-шляхом накладання безперервного обвивного шва навколо грижових ворiт i накладання вузлових швiв на передню стiнку
пiхв прямих м`язiв живота
?
Як закривають внутрiшнiй отвiр стегнового каналу з приводу стегнових гриж за методом Парлавеччио?
+шляхом пiдшивання країв внутрiшнього косого i поперечного м`язiв живота до зв`язки Купера та окiстю лобкової кiстки,
другим рядом вузлових швiв цi м`язи пiдшивають до краю пахвинної зв`язки
-шляхом пiдшивання країв внутрiшнього косого i поперечного м`язiв та поперечної фасцiї живота до пахвинної зв`язки,
зв`язки Купера та окiстю лобкової кiстки, одним рядом вузлових швiв
-шляхом пiдшивання нижнiх країв внутрiшнього косого та поперечного м`язiв, а другим рядом вузлових швiв пiдшивають
верхнiй клапоть апоневрозу зовнiшнього косого м`яза
-верхнiй клапоть апоневрозу зовнiшнього косого м`яза живота пiдшивають до пахвинної зв`язки
-шляхом накладання безперервного обвивного шва навколо грижових ворiт i накладання вузлових швiв на передню стiнку
пiхв прямих м`язiв живота
?
Як виконують пластику грижових ворiт з приводу стегнових гриж за методом Лотейзеном-Райхом?
+шляхом пiдшивання країв внутрiшнього косого i поперечного м`язiв та поперечної фасцiї живота до пахвинної зв`язки,
зв`язки Купера та окiстю лобкової кiстки, одним рядом вузлових швiв
-верхнiй клапоть апоневрозу зовнiшнього косого м`яза живота пiдшивають до пахвинної зв`язки
-шляхом накладання безперервного обвивного шва навколо грижових ворiт i накладання вузлових швiв на передню стiнку
пiхв прямих м`язiв живота
-апоневроз зовнiшнього косого м`яза, внутрiшнiй косий, поперечний i край прямого м`яза пiдшивають до пахвинної зв`язки,
а нижнiй клапоть апоневрозу зовнiшнього косого фiксують до верхнього
-нижнiй край апоневрозу зовнiшнього косого м`яза пiдшивають до пахвинної зв`язки, а верхнiй край апоневрозу
зовнiшнього косого м`яза фiксують до нижнього
?
Що розташовано в пiдшкiрнiй клiтковинi передньої дiлянки колiна?
-V.saphena magna et v.saphena parva, n.saphenus, r.anterior n.obturatorius, n.n.cutanei surae medialis et n.n.cutanei surae lateralis,
n.suralis, n.cutaneus femoris posterior
-N.cutaneus surae medialis, n.cutaneus surae lateralis, m.gastrocnemius, m.plantaris, m.soleus
+V.saphena magna, n.saphenus, r.r.cutanei anteriores, n.cutaneus femoris lateralis, r.anterior n.obturatorius, bursa subcutaneae
prepatellaris, bursa infrapatellaris
-V.saphena parva, n.saphenus, r.r.cutanei anteriores, n.cutaneus femoris medialis, r.anterior n.obturatorius, bursa subcutaneae
prepatellaris, bursa infrapatellaris
-N.saphenus, r.anterior n.obturatorius, n.cutaneus femoris posterior, n.cutaneus femoris lateralis, n.cutaneus surae lateralis, bursa
suprapatellaris
?
Якi з перелiчиних артерiальних судин утворюють rete patellae?
-A.circumflexa femoris medialis, a.circumflexa femoris lateralis, a.obturatoria
-A.genus superior medialis, a.genus superior lateralis, a.genus inferior medialis, a.genus inferior lateralis, a.genus media, a.recurens
tibialis posterior

-A.a.pudendae externae, a.circumflexa ilium superficialis, a.epigastrica superficialis
+R.descendens a.circumflexa femoris lateralis, a.a.genus superiores et inferiores medialis et lateralis, r.r.articulares a.genus
descendens, a.recurrens tibialis anterior
-R.descendens a.circumflexa femoris medialis, a.a.genus superiores et inferiores medialis et lateralis, r.r.articulares a.genus
descendens, a.recurrens tibialis poserior
?
Назвiть якi з перерахованних синовiальних сумок не вiдносяться до передньої дiлянки колiна?
-Bursa subcutanea prepatellaris, bursa infrapatellaris
+Bursa subtendinea m.gastrocnemii medialis, bursa m.semimembranosi
-Bursa prepatellaris subfascialis, bursa prepatellaris subtendinea
-Bursa suprapatellaris, bursa infrapatellaris profunda
-Bursa suprapatellaris, bursa infrapatellaris
?
Що розташовано в пiдшкiрнiй клiтковинi задньої дiлянки колiна?
+N.saphenus, r.anterior n.obturatorius, n.cutaneus femoris posterior, n.cutaneus femoris lateralis, n.cutaneus surae lateralis
-R.descendens a.circumflexa femoris medialis, a.a.genus superiores et inferiores medialis et lateralis, r.r.articulares a.genus
descendens, a.recurrens tibialis poserior
-R.descendens a.circumflexa femoris lateralis, a.a.genus superiores et inferiores medialis et lateralis, r.r.articulares a.genus
descendens, a.recurrens tibialis anterior
-A.circumflexa femoris medialis, a.circumflexa femoris lateralis, a.obturatoria
-N.cutaneus surae medialis, v.saphena parva, v.saphena magna
?
Чим обмежена fossa poplitea зверху й медiально?
-M.biceps femoris
-Медiальною голiвкою литкового м`яза
+M.semitendinosus, m.semimembranosus
-M.adductor magnus
-M.flexor hallucis longus
?
Чим обмежена пiдколiнна ямка зверху й латерально?
-Латеральною голiвкою литкового м`яза
-Медiальною голiвкою литкового м`яза
+M.biceps femoris
-M.vastus lateralis
-M.flexor hallucis longus
?
Чим обмежена пiдколiнна ямка знизу й латерально?
-M.biceps femoris
-Медiальною голiвкою литкового м`яза
+Зовнiшньою голiвкою литкового м`яза, m.plantaris
-M.vastus lateralis
-Внутрiшньою голiвкою литкового м`яза
?
Чим обмежена пiдколiнна ямка знизу й медiально?
-M.semitendinosus, m.semimembranosus
-Сухожиллям m.adductor magnus
+Внутрiшньою голiвкою литкового м`яза
-Латеральною голiвкою литкового м`яза
-M.plantaris
?
Чим обмежена ямка Жобера попереду?
-Зовнiшньою голiвкою литкового м`яза, m.plantaris
+Сухожиллям m.adductor magnus, m.vastus medialis
-Медiальною голiвкою литкового м`яза
-M.semitendinosus, m.semimembranosus, m. gracillis
-M.sartorius
?
Чим обмежена ямка Жобера позаду?
-Медiальною голiвкою литкового м`яза
-Зовнiшньою голiвкою литкового м`яза, m.plantaris
+M.semitendinosus, m.semimembranosus, m. gracillis
-Сухожиллям m.adductor magnus, m.vastus medialis
-Медiальним надвиростком стегна, медiальною голiвкою литкового м`яза
?
Чим обмежена ямка Жобера знизу?
-M.semitendinosus, m.semimembranosus, gracillis
-M.sartorius
-Медiальною голiвкою литкового м`яза

+Медiальним надвиростком стегна, медiальною голiвкою литкового м`яза
-Зовнiшньою голiвкою литкового м`яза, m.plantaris
?
Чим обмежена ямка Жобера зверху?
-M.vastus medialis
+M.sartorius
-Медiальною голiвкою литкового м`яза
-M.adductor magnus
-M.semitendinosus, m.semimembranosus
?
Яким доступом оголюють пiдколiнну артерiю?
-Розрiзом по Текстору
-Розрiзом Корнєва
-Доступом Пайра
-Доступом Лексера
+Через ямку Жобера
?
Яким чином розташованi елементи судинно-нервового пучка в пiдколiннiй ямцi:
+Найбiльш зверху (позаду) n.tibialis i n.peroneus communis, попереду й медiально v.poplitea, ще глибше a.poplitea
-Найбiльш знизу (спереду) n.tibialis i n.peroneus communis, позаду й латерально v.poplitea, ще глибше a.poplitea
-Найбiльш зверху(позаду) n.tibialis, попереду вiд нього a.poplitea, ще попереду й глибше вiд артерiї v.poplitea
-Найбiльш поверхнево a.poplitea, попереду вiд її v.poplitea, глибше, на днi пiдколiнної ямки n.tibialis
-Найбiльше поверхнево v.poplitea, глибше й попереду n.tibialis, глибше й медiально a.poplitea
?
Якi з перерахованих судин не є гiлками пiдколiнної артерiї?
-A.a.genus superior medialis et lateralis
+A.a.recurrens tibiales anterior et posterior
-A.a.genus inferior medialis
-A.genus media
-A.a.genus inferior lateralis
?
Назвiть симптоми ушкодження загального малогомiлкового нерва:
+Неможливе тильне згинання та поворот стопи назовнi, анестезiя зовнiшньої поверхнi гомiлки, спостерiгається pes equinus
-Неможливе пiдошовне згинання та поворот стопи, анестезiя передньо-медiальної поверхнi гомiлки, спостерiгається pes
calcaneus
-Порушується: пiдошовне згинання стопи, чутливiсть на заднiй поверхнi гомiлки та на пiдошвi й пальцях, рes calcaneus
-Неможливе розгинання гомiлки, порушується чутливiсть у зонi iннервацiї n.saphenus
-Неможливе згинання гомiлки, порушується чутливiсть у зонi iннервацiї n.saphenus
?
Назвiть внутрiшньосуглобнi зв`язки колiнного суглоба:
-Lig.popliteum arcuatum, lig.popliteum obliquum
-Lig.collaterale fibulare, lig.collaterale tibiale
+Lig.cruciatum anterius et posterius, lig.transversum genus
-Схрещенi зв`язки, рlica synovialis infrapatellaris, lig.patellae
-Lig.transversum acetabulae та lig.capitis femoris
?
Назвiть позасуглобнi зв`язки колiнного суглоба:
-Lig.transversum genus, lig.cruciatum anterius, lig.cruciatum posterius
-Схрещенi зв`язки, рlica synovialis infrapatellaris, lig.patellae, lig.transversum genus
-Менiски
-Lig.transversum acetabulae та lig.capitis femoris
+Lig.popliteum arcuatum, lig.popliteum obliquum, lig.collaterale fibulare, lig.collaterale tibiale
?
Назвiть зв`язки, якi змiцнюють колiнний суглоб попереду:
-Oбхiдна великогомiлкова зв`язка (lig. collaterale tibiale), передня схрещена зв`язка (lig. cruciatum anterius)
-Oбхiдна малогомiлкова зв`язка (lig. collaterale tibiale), задня схрещена зв`язка (lig. cruciatum anterius)
+Зв`язка надколiнка (lig. patellae), медiальний та бiчний тримач надколiнка (retinaculum patellae mediale et laterale)
-Передня менiско-стегнова зв`язка (lig. meniscofemorale anterius), обхiдна малогомiлкова зв`язка (lig. collaterale fibulare)
-Дугоподiбна пiдколiнна зв`язка (lig. popliteum arcuatum)
?
Назвiть автора поза суглобової ощадливої резекцiї колiнного суглоба:
-Текстор
+Корнєв
-Войно-Ясенецький
-Пайр
-Лексера
?
Який доступ до суглоба застосовують при туберкульозному гонiтi?

-Корнєва
-Пайра
+Текстора
-Лексера
-Лангенбека
?
Що подiляє порожнину колiнного суглоба на верхнiй i нижнiй поверхи?
-Схрещенi зв`язки
-Plica synovialis infrapatellaris
+Менiски
-Lig.transversum genus, lig.cruciatum anterius, lig.cruciatum posterius
-Lig.transversum genus
?
Що подiляє порожнину колiнного суглоба на переднiй i заднiй вiддiли?
-Менiски
-Lig.transversum genus, lig.cruciatum posterius
+Схрещенi зв`язки
-Plica synovialis infrapatellaris
-Lig.transversum genus
?
Що подiляє порожнину колiнного суглоба на зовнiшню й внутрiшню половини?
-Схрещенi зв`язки
-Менiски
-Lig.transversum genus, lig.cruciatum anterius, lig.cruciatum posterius
+Plica synovialis infrapatellaris
-Lig.transversum genus
?
Яким розрiзом звичайно здiйснюють артротомiю колiнного суглоба?
-Текстора
-Путти
+Пайра
-Лангенбека
-Люїса
?
Який розрiз застосовується при великих гнiйних пошкодженнях колiнного суглоба?
-Пайра
-Путти
-Лангенбека
-Люїса
+Текстора
?
Як виконати артротомiю колiнного суглоба розрiзом Текстора?
-Розрiз починають на 5-6 см вище надколiнка, вiдступити вiд надколiнка 1-1,5 см, з перетинанням власної зв`язки надколiнка
-Починають паропателярний розрiз на 8-10 см вище суглоба, огинають зовнi надколiнок i закiнчують розрiз на 2 см нище
tuberositas tibiae
-Виконують S подiбний розрiз на заннiй поверхнi дiлянки колiна
+Розрiз проводиться дугоподiбно вiд одного надвиростка стегна до iншого, з перетинанням власної зв`язки надколiнка
-Розрiз проводиться перпендикулярно вiд одного надвиростка стегна до iншого, без перетинанням власної зв`язки
надколiнка
?
Назвiит кiстки, якi беруть участь в утвореннi articulatio genus:
-Epiphysis proximalis tibiae, patella, caput fibulae
-Epiphysis distalis tibiae, epiphysis distalis fibulae, trochlea tali
+Epiphysis distalis femoris, epiphysis proximalis tibiae, patella
-Epiphysis proximalis femoris, epiphysis proximalis tibiae, patella, caput fibulae
-Epiphysis distalis femoris, epiphysis proximalis tibiae, caput fibulae
?
Назвiть синовiальнi сумки, якi можуть з`єнуватись з суглобовою порожниною колiнного суглоба:
-Bursa subcutanea prepatellaris, bursa infrapatellaris subcutanea, b. prepatellaris subaponeurotica
-Bursa prepatellaris subfascialis, bursa prepatellaris subtendinea
+B. suprapatellaris, b. m. poplitei, b. subtendinea m. gastrocnemii medialis, b. m. semimembranosi
-Bursa suprapatellaris, bursa infrapatellaris profunda
-Bursa subcutanea prepatellaris, bursa infrapatellaris subcutanea
?
Вкажiть, скiльки синовiальних заворотiв має капсула колiнного суглоба?
+9
-13
-6

-12
-4
?
Вкажiть куди може поширитись гнiй iз глибокої клiтковини пiдколiнної ямки:
-Canalis adductorius, переднє м`язеве ложа гомiлки
-Canalis obturatorius, переднi м`язевi ложа стегна та гомiлки
-Canalis obturatorius, задні м`язевi ложа стегна та гомiлки
+Canalis adductorius, заднi м`язевi ложа стегна та гомiлки
-Canalis inguinalis, canalis musculoperonealis superior
?
Що розташовано в пiдшкiрнiй клiтковинi передньої дiлянки гомiлки?
-N.peroneus profundus, v.saphena parva, bursa subcutaneae prepatellaris, bursa infrapatellaris
+R.cutanei cruris medialis, r.cutanei (r.anterior n.obturatorius), v.saphena magna, n.saphenus, n.peroneus superficialis, n.cutaneus
surae lateralis
-R.descendens a.circumflexa femoris lateralis, a.a.genus superiores et inferiores medialis et lateralis, r.r.articulares a.genus
descendens, a.recurrens tibialis anterior
-V.saphena magna et v.saphena parva, n.saphenus, r.anterior n.obturatorius, n.n.cutanei surae medialis et n.n.cutanei surae lateralis,
n.suralis, n.cutaneus femoris posterior
-V.saphena magna et v.saphena parva, n.saphenus, r.anterior n.obturatorius, n.n.cutanei surae medialis et n.n.cutanei surae lateralis,
a.recurrens tibialis anterior
?
Якi з перелiчиних артерiальних судин утворюють rete patellae?
-A.circumflexa femoris medialis, a.circumflexa femoris lateralis, a.obturatoria
-A.genus superior medialis, a.genus superior lateralis, a.genus inferior medialis, a.genus inferior lateralis, a.genus media, a.recurens
tibialis posterior
-A.a.pudendae externae, a.circumflexa ilium superficialis, a.epigastrica superficialis
-A.a.pudendae externae, a.circumflexa ilium superficialis, a.epigastrica superficialis,a.recurrens tibialis anterior
+R.descendens a.circumflexa femoris lateralis, a.a.genus superiores et inferiores medialis et lateralis, r.r.articulares a.genus
descendens, a.recurrens tibialis anterior
?
Чим обмежене латеральне кiстково-фiброзне ложе гомiлки?
-Медiальною, латеральною мiжм`язовою перегородкою, tibiae, fascia cruris
-Передньою, медiальною, мiжм`язовою перегородкою,talus, membrana interossea
+Передньою, задньою мiжм`язовою перегородкою, fibulae, fascia cruris
-Верхньою, задньою мiжм`язовою перегородкою, fibulae, fascia cruris
-Латеральною, задньою мiжм`язовою перегородкою, fibulae, fascia cruris
?
Що розташовано в латеральному кiстково-фiброзному ложi гомiлки?
-M.tibialis anterior, m.extensor digitorum longus, m.extensor hallucis longus, a.et v.v.tibialis anterioris, n.peroneus profundus
-M.tibialis anterior, m. extensor digitorum longus, v.saphena magna
-M.tibialis anterior, m.extensor digitorum longus, m.extensor hallucis longus, a.et v.v.tibialis anterioris
+M.peroneus longus, m.peroneus brevis, n.peroneus communis
-Membrana interossea cruris, m.peroneus brevis, a.et v.v.tibialis anterior
?
Чим утворений canalis musculoperoneus superior?
-Голiвками m.gastrocnemius, голiвкою fibulae
-Голiвками m.gastrocnemius, голiвкою tibiae
-M.flexor hallucis longus, margo anterior tibiae
-M.tibialis posterior, m.tibialis anterior, m. plantaris
+Голiвками m.peroneus longus, шийкою fibulae
?
Що розташовано в передньому кiстково-фiброзному ложi гомiлки?
-M.peroneus longus, m.peroneus brevis, n.peroneus communis
+M.tibialis anterior, m.extensor digitorum longus, m.extensor hallucis longus, a.et v.v. tibialis anterioris, n.peroneus profundus
-M. gastrocnemius, m. soleus, m. flexor digitorum longus, m. flexor hallucis longus, a.et v.v.tibialis posterioris, n. tibialis
-M. gastrocnemius, m. soleus, m. flexor digitorum brevis, m. flexor hallucis brevis, a.et v.v.tibialis posterioris, n. tibialis
-M.tibialis anterior, m.extensor digitorum longus, n.peroneus superficialis, canalis musculoperonaeus superior, v. poplitea
?
Мiж якими м`язами розташовується переднiй великогомiлковий судинно-нервовий пучок у верхнiй третинi гомiлки?
-Мiж m.tibialis anterior i m.extensor hallucis longus
+Мiж m.tibialis anterior i m.extensor digitorum longus
-Мiж m.tibialis anterior i m.flexor hallucis longus
-Мiж m.tibialis posterior i m.flexor hallucis brevis
-Мiж m.tibialis anterior i m.flexor digitorum longus
?
Мiж якими м`язами розташовується переднiй великогомiлковий судинно-нервовий пучок у нижнiй третинi гомiлки?
-Мiж m.tibialis anterior i m.extensor digitorum longus
+Мiж m.tibialis anterior i m.extensor hallucis longus

-Мiж m.tibialis anterior i m.flexor digitorum longus
-Мiж m.tibialis anterior i m.flexor hallucis longus
-Мiж m.tibialis posterior i m.flexor hallucis brevis
?
Назвiть лiнiю проекцiї a.tibialis anterior:
-На 1 см позаду вiд медiального краю tibiae до середини вiдстанi мiж медiальною кiсточкою й п`ятковим сухожилком
+Вiд середини вiдстанi мiж tuberositas tibiae i голiвкою fibulae до середини мiжкiсточкової лiнiї
-Вiд точки, розташованої на серединi вiдстанi мiж tuberositas tibiae i голiвкою fibulae до медiальної щиколотки
-Вiд медiального над виростка великогомiлкової кiстки до середини мiжкiсточкової лiнiї
?
Що проходить у пiдшкiрнiй клiтковинi задньої дiлянки гомiлки?
-R.cutanei cruris medialis, r.cutanei (r.anterior n.obturatorius), v.saphena magna, n.saphenus, n.peroneus superficialis, n.cutaneus
surae lateralis
+V.saphena magna et v.saphena parva, n.saphenus, r.anterior n.obturatorius, n.n.cutanei surae medialis et n.n.cutanei surae lateralis,
n.suralis, n.cutaneus femoris posterior
-R.descendens a.circumflexa femoris lateralis, a.a.genus superiores et inferiores medialis et lateralis, r.r.articulares a.genus
descendens, a.recurrens tibialis anterior
-N.saphenus, r.anterior n.obturatorius, n.cutaneus femoris posterior, n.cutaneus femoris lateralis, n.cutaneus surae lateralis
-R.cutanei cruris medialis, r.cutanei (r.anterior n.obturatorius), v.saphena magna, n.saphenus, n.peroneus superficialis
?
Що розташовано в поверхневому фасцiальному ложi задньої дiлянки гомiлки?
-M.tibialis posterior, v.saphena parva, v.saphena magna
-M.tibialis posterior, m.flexor digitorum longus, m.flexor hallucis longus, a.tibialis posterior, v.v.tibialis posterior, n.tibialis
+N.cutaneus surae medialis, n.cutaneus surae lateralis, m.gastrocnemius, m.plantaris, m.soleus
-M.tibialis posterior, m.flexor digitorum longus, m.flexor hallucis longus, a.tibialis posterior
-M.tibialis anterior, m.extensor digitorum longus, m.extensor hallucis longus, a.et v.v. tibialis anterioris, n.peroneus profundus
?
Що розташовано в передньому глибокому кiстково-фасцiальному ложi задньої дiлянки гомiлки?
-N.cutaneus surae medialis, n.cutaneus surae lateralis, m.gastrocnemius, m.plantaris, m.soleus, n.peroneus communis
+M.tibialis posterior, m.flexor digitorum longus, m.flexor hallucis longus, a.tibialis posterior, v.v.tibialis posterior, n.tibialis
-V.saphena magna et v.saphena parva, n.saphenus, r.anterior n.obturatorius, n.n.cutanei surae medialis et n.n.cutanei surae lateralis
-M.tibialis anterior, m.extensor digitorum longus, m.extensor hallucis longus, a.et v.v. tibialis anterioris, n.peroneus profundus
-M.tibialis anterior, m.extensor digitorum longus, m.extensor hallucis longus, a.et v.v. tibialis anterioris
?
Чим обмежений гомiлково-пiдколiнний канал Грубера спереду?
-M.tibialis anterior
-Глибоким листком фасцiї гомiлки та m.soleus
+M.tibialis posterior
-M.popliteus
-M.flexor hallucis longus
?
Чим обмежений гомiлково-пiдколiнний канал позаду?
-M.flexor hallucis longus
-M.flexor hallucis brevis
+Глибоким листком фасцiї гомiлки та m.soleus
-M. flexor digitorum longus
-M.plantaris
?
Чим обмежений гомiлково-пiдколiнний канал латерально?
-M.flexor digitorum longus
-M.peroneus longus
+M.flexor hallucis longus
-M.flexor hallucis brevis
-M.peroneus brevis
?
Чим обмежений гомiлково -пiдколiнний канал медiально?
-M.flexor hallucis longus
-Tibiae
+M.flexor digitorum longus
-M.flexor hallucis brevis
-M.tibialis posterior
?
Чим обмежений верхнiй вхiдний отвiр каналу Грубера попереду?
-Arcus tendineus m.solei
-M.tibialis posterior
-M.flexor hallucis longus
+M.popliteus
-M.tibialis anterior

?
Чим обмежений верхнiй вхiдний отвiр каналу Грубера позаду?
-M.flexor digitorum longus
-M.flexor hallucis longus
+Arcus tendineus m.solei
-M.flexor hallucis brevis
-M.popliteus
?
Що входить в канал Грубера?
-N.peroneus communis
-A. obturatoria
+N.tibialis, а.poplitea
-A.tibialis posterior, а.tibialis anterior
-N.peroneus profundus
?
Що проходить через переднiй отвiр каналу Грубера?
-N.peroneus profundus
-N.peroneus communis
+A. et v.v. tibialis anterior
-A. et v.v. tibialis posterior
-N.tibialis
?
Чим обмежений нижнiй отвiр каналу Грубера?
-M.flexor digitorum longus
-M.flexor hallucis longus
-M.flexor hallucis brevis
+M.tibialis posterior, п`ятковий сухожилок
-M.soleus
?
Назвiть проекцiйну лiнiю задньої великогомiлкової артерiї:
-На 1 см позаду вiд середини пiдколiнної ямки до середини мiжкiсточкової лiнiї
-Вiд середини пiдколiнної ямки до медiальної кiсточки
-Вiд середини вiдстанi мiж tuberositas tibiae i голiвкою fibulae до середини мiжкiсточкової лiнiї
-Вiд середини вiдстанi мiж tuberositas tibiae i голiвкою fibulae назовні від мiжкiсточкової лiнiї
+На 1 см позаду вiд медiального краю tibiae до середини вiдстанi мiж медiальною кiсточкою й п`ятковим сухожилком
?
Що спостерiгається при пошкодженнi n.tibialis?
-Неможливе тильне згинання та поворот стопи назовнi, анестезiя зовнiшньої поверхнi гомiлки, спостерiгається pes equinus
-Неможливе приведення та поворот стопи назовнi, анестезiя зовнiшньої поверхнi гомiлки, спостерiгається pes equinus
-Неможливе пiдошовне згинання та поворот стопи, анестезiя передньо-медiальної поверхнi гомiлки, спостерiгається pes
calcaneus
-Неможливе розгинання гомiлки, порушується чутливiсть у зонi iннервацiї n.saphenus
+Порушується: пiдошовне згинання стопи, чутливiсть на заднiй поверхнi гомiлки та на пiдошвi й пальцях, спостерiгається
pes calcaneus
?
Чим обмежений canalis musculoperoneus inferior позаду?
-M.tibialis posterior
-M.flexor digitorum longus
-Fibulae
-M.flexor hallucis brevis
+M.flexor hallucis longus
?
Чим обмежений canalis musculoperoneus inferior попереду?
-M.flexor hallucis longus
-M.flexor digitorum longus
+M.tibialis posterior
-M.flexor hallucis brevis
-Fibulae
?
Чим обмежений canalis musculoperoneus inferior зовнi?
-M.peroneus longus
+Fibulae
-M.peroneus brevis
-M.flexor hallucis brevis
-M.tibialis posterior
?
Що проходить в canalis musculoperoneus inferior?
-A.genus descendens

-N.saphenus
+A.peronea
-N.tibialis
-N.peroneus communis
?
Що розташовано в пiдшкiрнiй клiтковинi в дiлянцi медiальної кiсточки?
-N.suralis, n.peroneus superficialis, v.saphena parva
+R.r.calcanei (a.tibialis posterior), .r.malleolares (a.tibialis posterior), v.saphena magna, n.saphenus, r.r.calcanei (n.tibialis)
-V.saphena magna et v.saphena parva, n.saphenus, r.anterior n.obturatorius, n.n.cutanei surae medialis et n.n.cutanei surae lateralis,
n.suralis
-V.saphena magna et v.saphena parva, r.anterior n.obturatorius, n.n.cutanei surae medialis et n.n.cutanei surae lateralis
-N.cutaneus surae medialis, n.cutaneus surae lateralis, m.gastrocnemius, m.plantaris, m.soleus
?
Чим обмежений кiсточковий канал?
-Великогомiлковою кiсткою, ахилловим сухожилком, m.abductor hallucis
-Малогомiлковою кiсткою, сухожилком m.flexor hallucis longus, m. tibialis posterior
+П`ятковою кiсткою, медiальною щиколоткою, retinaculum m.m.flexorum
-П`ятковою кiсткою, сухожилля m.tibialis posterior, m.flexor digitorum longus
-П`ятковою кiсткою, сухожилля m.tibialis posterior, m.flexor digitorum longus, m. tibialis posterior
?
Що проходить через кiсточковий канал спереду назад?
-Сухожилля m.flexor digitorum longus, m.tibialis posterior, m.flexor hallucis longus i найбiльше позаду a.et v.tibialis posterior i
n.tibialis
-Сухожилля m.flexor digitorum longus, m.tibialis posterior, m.flexor digitorum longus i m.flexor hallucis longus
-A.et v.tibialis posterior, позаду вiд них сухожилля m.tibialis posterior, m.flexor digitorum longus i m.flexor hallucis longus
+Сухожилля m.tibialis posterior, m.flexor digitorum longus, vasa tibialis posterior, n.tibialis, сухожилля m.flexor hallucis longus
-Сухожилля m.flexor hallucis longus, m.flexor digitorum longus, m.tibialis posterior i кзади вiд них a.et v.tibialis posterior i
n.tibialis
?
Що розташовано в медiальному фасцiальному ложi пiдошви?
-M.adductor hallucis, a.et v.plantaris medialis
+M.abductor hallucis, m.flexor hallucis brevis
-M.flexor digitorum brevis, n.peroneus profundus
-M.flexor digitorum longus, m.tibialis posterior
-M.flexor digitorum longus, a.et v.plantaris medialis
?
Що розташовано в латеральному фасциальном ложi пiдошви?
-M.quadratus plantae, m.flexor digitorum brevis
+M.abductor digiti minimi, m.flexor digiti minimi brevis
-M.flexor digitorum longus, a.et v.plantaris medialis
-M.abductor hallucis, m.flexor hallucis brevis
-M.abductor digiti minimi, m.m.lumbricales
?
Чим обмежене середнє фасцiальне ложе пiдошви з бокiв?
-Першою та третьою плюсневими кiстками
-M.quadratus plantae i m.m.lumbricales
-M.flexor digitorum longus, m.tibialis posterior
+Медiальною та латеральною мiжм`язовою перетинкою
-Верхньою та нижньою мiжм`язовою перетинкою
?
Чим обмежене середнє фасцiальне ложе пiдошви знизу?
-пiдошвинною мiжкостною фасцiєю
-Lig.plantare longum
-M.flexor digitorum brevis, m.tibialis posterior
+Cередньою частиною апоневрозу
-M.m.interossei plantaris
?
Чим обмежене середнє фасцiальне ложе пiдошви зверху?
-Cередньою частиною апоневрозу
-M.quadratus plantae
-M.flexor digitorum brevis, m.tibialis posterior
+Пiдошвинною мiжкостною фасцiєю
-M.m.lumbricales
?
Що розташоване в середньому першому шарi пiдошви над апоневрозом?
-M.flexor digitorum longus
-M.quadratus plantae
+M.flexor digitorum brevis

-M.adductor hallucis
-M.quadratus plantae, m.m.lumbricales
?
Що розташоване в середньому ложi пiдошви в другому шарi?
-Сухожилля m.adductor hallucis, m.abductor hallucis, m.m.interossei plantaris
-M.flexor digitorum brevis
-M.m.interossei plantares, m.adductor hallucis
+Сухожилля m.flexor digitorum longus, m.quadratus plantae, m.m.lumbricales
-M.flexor digitorum brevis, m.tibialis posterior
?
Що розташоване в середньому ложi пiдошви в третьому шарi?
-M.abductor hallucis
-Сухожилля m.flexor digitorum longus, m.quadratus plantae, m.m.lumbricales
-M.flexor digitorum brevis
+M.m.interossei plantares, m.adductor hallucis
-M.flexor digitorum brevis, m.tibialis posterior
?
Чим обмежений пiдапоневротичний клiтковинний простiр пiдошви?
-Глибокою фасцiєю пiдошви, m.quadratus plantae
+Пiдошовним апоневрозом, m.flexor digitorum brevis
-M.flexor digitorum brevis, m.tibialis posterior
-Пiдошовнною мiжкiстковою фасцiєю, m.lumbricales
-M.flexor digitorum longus, m.adductor hallucis
?
Чим обмежений поверхневий фасцiальний клiтковинний простiр пiдошви?
-M.adductor hallucis, m.abductor hallucis
-Пiдошовним апоневрозом, m.flexor digitorum brevis
-M.flexor digitorum brevis, m.tibialis posterior
+M.flexor digitorum brevis, m.flexor digitorum longus, m.quadratus plantae
-Сухожилля m.flexor digitorum longus, m.quadratus plantae, m.m.lumbricales
?
Чим обмежений п`ятковий канал?
-Медiальною щиколоткою, m.adductor hallucis
-Retinaculum flexorum
-M.flexor digitorum brevis, m.tibialis posterior
+П`ятковою кiсткою, m.abductor hallucis
-Пiдошовним апоневрозом, m.flexor digitorum brevis
?
Що проходить через п`ятковий канал?
-A.dorsalis pedis, ramus plantaris profundus
-A.dorsalis pedis, a.et v.plantaris lateralis, ramus plantaris profundus
+A.et v.plantaris medialis, a.et v.plantaris lateralis
-Arcus plantaris, a.et v.plantaris medialis
-M.flexor digitorum brevis, n.peroneus profundus
?
Чим обмежений глибокий клiтковинний простiр пiдошви?
-П`ятковою кiсткою, m.abductor hallucis, медiальною щиколоткою, m.adductor hallucis, retinaculum flexorum
-Пiдошовним апоневрозом, m.flexor digitorum brevis
+Пiдошовнною мiжкiстковою фасцiєю, глибокою фасцiєю пiдошви, медiальним ложем, латеральним ложем
-Сухожилля m.flexor digitorum longus, m.quadratus plantae, m.m.lumbricales
-Пiдошовним апоневрозом, m.flexor digitorum brevis, m.tibialis posterior
?
Де розташований глибокий клiтковинний простiр пiдошви?
-У кiсточковому каналi
-У медiальному ложi
-У п'ятковому каналі
+У пiдошовному каналi
-У латеральному ложi
?
За допомогою яких лiнiй визначають проекцiю медiального й латерального пiдошовного судинно-нервового пучка?
-Лiнiєю Розер-Нелатона
-Лiнiєю Лесгафта
-Лiнiєю Куэйна
+Лiнiй Делорма
-Лінією Лексера
?
Назвiть вмiст пiдошовного каналу?

+Сухожилля m.flexor digitorum longus, m.quadratus plantae, vasa plantaria lateralia, n.plantaris lateralis, vasa plantaria medialia,
n.plantaris medialis
-Сухожилля m.adductor hallucis, m.abductor hallucis, m.m.interossei plantaris, m.flexor digitorum brevis, vasa tibialia posteriora,
n.tibialis
-Сухожилля m.flexor digitorum longus, m.quadratus plantae, m.m.lumbricales
-A.dorsalis pedis, a.et v.plantaris lateralis, ramus plantaris profundus
-M.m.interossei plantares, m.adductor hallucis
?
Чим утворене надостьове кiстково-фiброзне ложе?
-Поверхневим листком власної фасції, краями лопатки, spina scapulae, fossa infraspinata
+Глибоким листком власної фасції, краями лопатки, spina scapulae, fossa supraspinata
-Поверхневим листком власної фасції, краями лопатки, spina scapulae
-Глибоким листком власної фасції, грудною клiткою, m.serratus anterior
-Поверхневим листком власної фасції, m.subscapularis, m.serratus anterior
?
Що розташовано в надостьовому кiстково-фiброзному ложi лопаткової областi?
-M.infraspinatus, a.suprascapularis, v.suprascapularis, n.suprascapularis, а.circumflexa scapulae, r.profundus a.transversae colli
+M.supraspinatus, a.suprascapularis, v.suprascapularis, n.suprascapularis
-M.subscapularis, гiлки a.subscapularis, n.subscapularis
-M.teres minor, m.teres major, a.suprascapularis, a.circumflexa scapulae, r.profundus a.transversae colli
-M.teres minor, m.teres major,r.profundus a.transversae colli, a.suprascapularis, a.circumflexa scapulae
?
Чим утворене пiдостьове кiстково-фiброзне ложе?
-Поверхневим листком власної фасцiї, краями лопатки, spina scapulae, fossa infraspinata
+Глибоким листком власної фасцiї, краями лопатки, spina scapulae, fossa infraspinata
-Поверхневим листком власної фасцiї, грудною клiткою, m.serratus anterior
-Глибоким листком власної фасцiї, m.subscapularis, m.serratus anterior
-Поверхневим листком власної фасцiї, грудною клiткою, m.serratus anterior, spina scapulae
?
Що розташовано в пiдостьовому кiстково -фiброзному ложi лопатки?
-M.supraspinatus, a.suprascapularis, v.suprascapularis, n.suprascapularis
+M.infraspinatus, a.suprascapularis, v.suprascapularis, n.suprascapularis, а.circumflexa scapulae, r.profundus a.transversae colli
-M.subscapularis, гiлки a.subscapularis, n.subscapularis
-M.subscapularis,m.teres major, гiлки a.subscapularis, n.subscapularis
-M.teres minor, m.teres major, a.suprascapularis, a.circumflexa scapulae, r.profundus a.transversae colli
?
Назвiть можливi шляхи поширення гною з надостьового кiстково-фiброзного ложа лопатки:
-У клiтковину пахвової ямки, у передню передлопаткову щiлину, у задню передлопаткову щiлину
+У клiтковинний простiр латерального трикутника шиї, у пiдостьове кiстково-фiброзне ложе, у пiддельтоподiбний
клiтковинний простiр
-У надостьове кiстково-фiброзне ложе, у клiтковину пахвової ямки, у пiддельтоподiбний клiтковинний простiр
-У пахвову ямку, у пiдлопаткове кiстково-фiброзне ложе, надостьову i пiдостьову ямки, у заднєi переднє ложе плеча, у
субпекторальний простiр
-У пiдлопаткове кiстково-фiброзне ложе, надостьову i пiдостьову ямки, у субпекторальний простiр
?
Назвiть можливi шляхи поширення гною з пiдостьового кiстково-фiброзного ложа лопатки:
-У субпекторальний простiр, переднє фасцiальне ложе плеча, заднє фасцiальне ложе плеча
+У надостьове кiстково-фiброзне ложе, у клiтковину пахвової ямки, у пiддельтоподiбний клiтковинний простiр
-У клiтковинний простiр латерального трикутника шиї, у пiдостьове кiстково-фiброзне ложе, у пiддельтоподiбний
клiтковинний простiр
-У пахвову ямку, у пiдлопаткове кiстково-фiброзне ложе, надостьову i пiдостьову ямки, у заднєi переднє ложе плеча, у
субпекторальний простiр
-У пахвову ямку, надостьову i пiдостьову ямки, у заднєi переднє ложе плеча
?
Що розташовано в пiдлопатковому кiстково-фiброзному ложi?
-M.supraspinatus, a.suprascapularis, v.suprascapularis, n.suprascapularis
+M.subscapularis, гiлки a.subscapularis, n.subscapularis
-M.infraspinatus, a.suprascapularis, v.suprascapularis, n.suprascapularis, а.circumflexa scapulae, r.profundus a.transversae colli
-M.teres minor, m.teres major, a.suprascapularis, a.circumflexa scapulae, r.profundus a.transversae colli
-M.infraspinatus, v.suprascapularis, n.suprascapularis, r.profundus a.transversae colli
?
Чим обмежена передня передлопаткова щiлина?
-M.subscapularis та m.serratus anterior
+Грудною клiткою та m.serratus anterior
-M.latissimus dorsi та m.trapezius
-M.latissimus dorsi та m.teres major
-M.teres minor та m.teres major
?

Чим обмежена задня передлопаткова щiлина?
-Грудною клiткою та m.serratus anterior
+M.subscapularis та m.serratus anterior
-M.latissimus dorsi та m.trapezius
-M.latissimus dorsi та m.teres major
-M.teres minor та m.teres major
?
Якими розрiзами дренують передню й задню передлопатковi щiлини:
-Розрiзом уздовж латерального краю лопатки, розрiз по передньому i задньому краю дельтоподiбного м'яза
+Паравертебральним розрiзом уздовж медiального краю лопатки, горизонтальним розрiзом по Созон-Ярошевичу
-По Бойчеву-Чаклину, Розрiзом Лангенбека
-Задня медiстiнотомiя, мiжреберна торокотомiя
-Розрiзом уздовж верхнього краю лопатки, розрiз по передньому i задньому краю дельтоподiбного м'яза
?
Якi артерiї утворюють лопаткове артерiальне коло?
-A.subscapularis, а.axillaris, а.thoracodorsalis, а.thoracica lateralis
+A.suprascapularis, a.circumflexa scapulae, r.profundus a.transversae colli
-Truncus costocervicalis, a.thoracoacromialis, a. cervicalis dorsalis
-A. axillaries, a. circumflexa humeri posterior, r.profundus a.transversae colli
-A. axillaries, r.profundus a.transversae colli, a. cervicalis dorsalis
?
Що проходить у пiдшкiрнiй клiтковинi дельтоподiбної дiлянки?
-V. basilica, n.cutaneus brachii lateralis inferior, n.cutaneus brachii posterior, n.axillaris
-V. basilica, n.cutaneus brachii posterior, n.axillaris, plexus brachialis
+V.cephalica, n.n.supraclaviculares, n.cutaneus brachii lateralis superior, n.cutaneus brachii medialis
-V.jugularis externa, n.accessorius, n.n.supraclaviculares, a.et v.cervicalis superficialis
-A.et v.suprascapularis, a.et v.subclavia, plexus brachialis
?
Чим обмежене пiддельтоподiбний клiтковинний простiр?
-M.teres minor та m.teres major
-M.subscapularis та m.serratus anterior
-M.subscapularis та m.teres major
+M.deltoideus, капсулою плечового суглоба
-Грудною клiткою та m.serratus anterior
?
Що розташовано в клiтковинi пiддельтоподiбного простору?
-V.cephalica, n.n.supraclaviculares, n.cutaneus brachii lateralis superior, n.cutaneus brachii medialis
-V.cephalica, n.cutaneus brachii lateralis superior, n.axillaris, n.cutaneus brachii medialis
-V. basilica, n.cutaneus brachii lateralis inferior, n.cutaneus brachii posterior, n.axillaris
+Сухожилки м'язiв, cиновiальнi сумки, a. et v.circumflexae humeri anterior et posterior, n.axillaris
-Bursa subdeltoidea, bursa subacromialis, bursa subtendinea m.subscapularis, vagina synovialis intertubercularis
?
Якi синовiальнi сумки розташованi в пiддельтоподiбному просторi?
-Bursa suprapatellaris, bursa infrapatellaris profunda, bursa subcutanea prepatellaris, recessus subpopliteus
-Bursa ischiadica m. glutei maximi, bursa trochanterica, bursa intermusculares m.m. gluteorum, bursa m. piriformis
-Bursa ischiadica m. glutei maximi, bursa intermusculares m.m. gluteorum, bursa m. piriformis, recessus subpopliteus
+Bursa subdeltoidea, bursa subacromialis, bursa subtendinea m.subscapularis, vagina synovialis intertubercularis
-Vagina synovialis intertubercularis, bursa m.subscapularis subtendinea, recessus axillaris
?
Укажiть проекцiю судинно-нервового пучка пiддельтоподiбного простору:
-Пiд акромiальним вiдростком
-Пiд клювоподiбним вiдростком
+Середина заднього краю дельтоподiбного м'яза
-Середина нижнього краю дельтоподiбного м'яза
-Середина переднього краю дельтоподiбного м'яза
?
Що спостерiгається при пошкодженнi n.axillaris?
-Атрофiя малого круглого м'яза, неспроможнiсть пiдняти руку вище горизонтального рiвня, анестезiя внутрiшньої дiлянки
плеча
-Атрофiя великого круглого м'яза, неспроможнiсть пiдняти руку вище горизонтального рiвня
-Неспроможнiсть розiгнути кисть i пальцi, звисаюча кисть, неможливе вiдведення великого пальця, кисть має вигляд
"тюленьей лапки"
+Атрофiя дельтоподiбного м'яза, неспроможнiсть пiдняти плече у фронтальнiй площинi до горизонтального рiвня, анестезiя
зовнiшньої дiлянки плеча
-Неспроможнiсть згинання lV i V пальцiв, неможливе приведення lV i V пальцiв, кисть приймає вид "когтистої лапи", пальцi
в основних фалангах рiзко розiгнутi, а iншi зiгнутi
?
Укажiть можливi шляхи розповсюдження гною з пiддельтоподiбного простору?

-У клiтковинний простiр латерального трикутника шиї, у пiдостьове кiстково-фiброзне ложе, у пiддельтоподiбний
клiтковинний простiр
-У клiтковинний простiр медіального трикутника шиї, у надостьове кiстково-фiброзне ложе, у пiддельтоподiбний
клiтковинний простiр
-У клiтковину пахвової ямки, у передню передлопаткову щiлину, у задню передлопаткову щiлину
+У пахвову ямку, у пiдлопаткове кiстково-фiброзне ложе, надостьову i пiдостьову ямки, у заднєi переднє ложе плеча, у
субпекторальний простiр
-У надостьове кiстково-фiброзне ложе, у клiтковину пахвової ямки, у пiддельтоподiбний клiтковинний простiр
?
Якi розрiзи використовують для розкриття флегмон пiддельтоподiбного простору?
-Паравертебральним розрiзом уздовж медiального краю лопатки
-Розрiзом уздовж латерального краю лопатки
-Паралельно нижнього краю дельтоподiбного м'яза
+Розрiз по передньому i задньому краю дельтоподiбного м'яза
-Горизонтальним розрiзом по Созон-Ярошевичу
?
Укажiть слабкi мiсця капсули плечового суглоба:
-Vagina synovialis intertubercularis, bursa subdeltoidea, bursa subacromialis
-Bursa suprapatellaris, bursa infrapatellaris profunda, bursa subcutanea prepatellaris, recessus subpopliteus
-Bursa suprapatellaris, recessus axillaris, bursa subcutanea prepatellaris, recessus subpopliteus
+Vagina synovialis intertubercularis, bursa m.subscapularis subtendinea, recessus axillaris
-Bursa ischiadica m. glutei maximi, bursa trochanterica, bursa intermusculares m.m. gluteorum, bursa m. piriformis
?
Назвiть зв'язки, якi змiцнюють плечовий суглоб:
-Lig.transversum scapulae, lig.coracoacromiale, lig. acromioclaviculare, lig. coracoclaviculare
-Lig.transversum scapulae, lig.collaterale ulnare, lig. acromioclaviculare
-Lig.collaterale radiale, lig.collaterale ulnare, lig.anulare radii, lig.quadratum
+Lig.coracohumerale, lig.glenohumerale superius, lig.glenohumerale inferius, lig.glenohumerale medius
-Lig.glenohumerale superius, lig.glenohumerale inferius
?
Якi м'язи змiцнюють плечовий суглоб попереду?
-M.supraspinatus, m.infraspinatus, m.teres minor
-M.deltoideus, m.pectoralis major
+M.subscapularis, m.coracobrachialis, caput breve m.biceps brachii, m.pectoralis major, m.deltoideus
-M.teres major, m.latissimus dorsi, m.pectoralis major
-M.teres major, m.teres minor, m.pectoralis major
?
Якi м'язи змiцнюють плечовий суглоб позаду?
-M.subscapularis, m.coracobrachialis, caput breve m.biceps brachii, m.pectoralis major, m.deltoideus
-M.deltoideus, m.pectoralis major
+M.supraspinatus, m.infraspinatus, m.teres minor
-M.teres major, m.teres minor, m.pectoralis major
-M.teres major, m.latissimus dorsi, m.pectoralis major
?
Який м'яз змiцнює плечовий суглоб зовнi?
-M.supraspinatus
-M.subscapularis
-M.teres minor
+M.deltoideus
-M.teres major
?
Якi артерiї кровопостачають плечовий суглоб?
-A.thoracodorsalis, а.thoracica lateralis, а.axillaris, а.thoracoacromialis
-A.thoracica suprema, a.thoracica lateralis, a.subscapularis, a.circumflexa humeri anterior et posterior
-A.thoracica suprema, a.thoracodorsalis, a.thoracica lateralis, a.circumflexa humeri anterior
-A.circumflexa scapulae, a.thoracodorsalis
+A.circumflexa humeri anterior, а.circumflexa humeri posterior, а.thoracoacromialis
?
Чим iнервується плечовий суглоб?
-N.thoracodorsalis, n.n.supraclaviculares
-N.cutaneus brachii lateralis superior, n.cutaneus brachii medialis
-N.cutaneus brachii lateralis superior, n.n.supraclaviculares
-N.cutaneus brachii lateralis inferior, n.cutaneus brachii posterior
+N.axillaris, n.suprascapularis
?
Укажiть зовнiшнi орiєнтири мiсця вкола голки при пункцiї плечового суглоба позаду:
-Пiд клювоподiбний вiдросток лопатки, середина заднього краю дельтоподiбного м'яза й нижнiм краєм надостьового м'яза
-По нижньому краї ключицi

-Донизу вiд акромiального вiдростка
-Доверху вiд акромiального вiдростка
+Пiд акромiон, мiж заднiм краєм дельтоподiбного м'яза й нижнiм краєм надостьового м'яза
?
Укажiть зовнiшнi орiєнтири мiсця вкола голки при пункцiї плечового суглоба спереду:
-Пiд акромiон, мiж заднiм краєм дельтоподiбного м'яза й нижнiм краєм надостьового м'яза
-Над акромiоном, мiж переднім краєм дельтоподiбного м'яза й верхнім краєм надостьового м'яза
-Донизу вiд акромiального вiдростка
-Середина переднього краю дельтоподiбного м'яза
+Пiд клювоподiбний вiдросток лопатки
?
Укажiть зовнiшнi орiєнтири мiсця вкола голки при пункцiї плечового суглоба збоку:
-Пiд клювоподiбний вiдросток лопатки
-Пiд дельтоподiбний м'яз
-У напрямку великого горбка плечової кiстки
+Донизу вiд акромiального вiдростка
-У напрямку малого горбка плечової кiстки
?
Укажiть напрямок лiнiї розтину м'яких тканин при артротомiї плечового суглоба по Лангенбеку:
-Вiд клювоподiбного вiдростка лопатки, по задньому краю дельтоподiбного м'яза, по spina scapulae
-Вiд акромiального вiдростка, по зовнiшнiй поверхнi дельтоподiбного м'яза, уздовж латерального краю лопатки
-Вiд акромiального вiдростка, по внутрішній поверхнi дельтоподiбного м'яза, уздовж медіального краю лопатки
-Розрiз по передньому i задньому краю дельтоподiбного м'яза
+Вiд акромiального вiдростка, по передньому краю дельтоподiбного м'яза, по sulcus deltoideopectoralis
?
Якi м'язи розводять гачками при артротомiї плечового суглоба по Лангенбеку?
-M.teres major, m.latissimus dorsi, caput longum m.biceps brachii, m.coracobrachialis
-M.teres major, caput longum m.biceps brachii, m.coracobrachialis, m. brachialis
-M.pectoralis major, m.pectoralis minor, m.deltoideus, m.subscapularis, m. brachialis
-M.pectoralis major, m.pectoralis minor
+M.pectoralis major, m.deltoideus, caput breve et longum m.biceps brachii, m.coracobrachialis
?
Який вiддiл капсули плечового суглоба розсiкають при артротомiї по Лангенбеку?
-В дiлянцi анатомiчної шийки плечевої кiстки
-В дiлянцi хірургічної шийки плечевої кiстки
-В дiлянцi малого горбка плечової кiстки
-В дiлянцi великого горбка плечової кiстки
+Vagina synovialis intertubercularis
?
Чим утворена передня стiнка cavum axillare?
-M.subscapularis, m.latissimus dorsi, m.teres major
-M.deltoideus, m.subscapularis
-M.pectoralis major, m.deltoideus, caput breve m.biceps brachii, m.coracobrachialis
-M.pectoralis major, caput breve et longum m.biceps brachii
+M.pectoralis major, m.pectoralis minor
?
Чим утворена задня стiнка cavum axillare?
-M.pectoralis major, m.pectoralis minor
-Vagina synovialis intertubercularis
-Плечовою кiсткою, m.coracobrachialis, caput breve m.biceps brachii
-Плечовою кiсткою, m.coracobrachialis
+M.subscapularis, m.latissimus dorsi, m.teres major
?
Чим утворена медiальна стiнка cavum axillare?
-Vagina synovialis intertubercularis
-Плечовою кiсткою, m.coracobrachialis, caput breve m.biceps brachii
-Плечовою кiсткою, m.coracobrachialis
-M.trapezius
+Бiчною поверхнею грудної клiтки, m.serratus anterior
?
Чим утворена латеральна стiнка cavum axillare?
-M.pectoralis major, m.deltoideus, caput breve et longum m.biceps brachii, m.coracobrachialis
-M.pectoralis major, caput breve m.biceps brachii, m.coracobrachialis
-M.subscapularis, m.latissimus dorsi, m.teres major
-Caput longum m.biceps brachii
+Плечовою кiсткою, m.coracobrachialis, caput breve m.biceps brachii
?
Якi трикутники проектуються на передню стiнку пахвової ямки?

+Trigonum clavipectorale, trigonum pectorale, trigonum subpectorale
-Trigonum omoclaviculare, trigonum omotrapezoideum, trigonum omotracheale
-Trigonum submandibularis, треугольник Пирогова, лестнично-позвоночный треугольник
-Trigonum submandibularis, треугольник Пирогова
-Trigonum clavipectorale, треугольник Пирогова
?
Чим обмежено foramen quadrilaterum зверху?
-M.teres major
-M.latissimus dorsi
+M.subscapularis, m.teres minor
-Caput longum m.triceps brachii
-Caput breve m.triceps brachii
?
Чим обмежено foramen quadrilaterum знизу?
-M.subscapularis, m.teres minor
-M.latissimus dorsi
+M.teres major
-Caput longum m.triceps brachii
-Caput breve m.triceps brachii
?
Чим обмежено foramen quadrilaterum латерально?
-Caput longum m.triceps brachii
-M.subscapularis, m.teres minor
-M.brachialis
+Хiрургiчною шийкою плеча
-Caput breve m.triceps brachii
?
Чим обмежено foramen quadrilaterum медiально?
-M.subscapularis
-M.teres major
+Caput longum m.triceps brachii
-Caput breve m.triceps brachii
-Хiрургiчною шийкою плеча
?
Чим обмежено foramen trilaterum зверху?
-M.teres major
-M.latissimus dorsi
+M.subscapularis, m.teres minor
-Caput breve m.triceps brachii
-M.deltoideus
?
Чим обмежено foramen trilaterum латерально?
-Хiрургiчною шийкою плеча
-M.coracobrachialis
-Caput breve m.triceps brachii
+Caput longum m.triceps brachii
-M.latissimus dorsi
?
Чим обмежено foramen trilaterum знизу?
-M.teres minor
-Caput longum m.triceps brachii
-Caput breve m.triceps brachii
+M.teres major
-M.pectoralis major
?
Де розташований судинно-нервовий пучок пахвової ямки?
-B sulcus bicipitalis medialis
-B sulcus bicipitalis intermedialis
-Мiж m.biceps brachii i m.brachialis
+У внутрiшнього краю m.coracobrachialis
-B sulcus bicipitalis lateralis
?
Що проходить через foramen trilaterum?
-N.axillaris
+A. et v.circumflexa scapulae
-A. et v.circumflexae humeri posterior
-A. et v.circumflexae humeri anterior, n.axillaris
-A. et v.circumflexae humeri anterior

?
Що проходить через foramen quadrilaterum?
-A. et v.circumflexae humeri anterior, n.axillaris
+A. et v.circumflexae humeri posterior, n.axillaris
-A. et v.circumflexae scapulae
-A. et v.circumflexae humeri anterior
-N.cutaneus brachii medialis
?
Що розташовано в trigonum subpectorale нижче, медiальнiше й поверхнево вiд a.axillaris?
-N.medianus
-A. et v.circumflexae humeri anterior
-N.cutaneus brachii medialis
+V.axillaris
-N.ulnaris, n.cutaneus antebrachii medialis, n.cutaneus brachii medialis
?
Що розташовано в trigonum subpectorale латерально вiд a.axillaris?
-V.axillaris
-N.radialis
-N.cutaneus brachii medialis
+N.musculocutaneus
-N.ulnaris
?
Що розташовано в trigonum subpectorale попереду вiд a.axillaris?
-V.axillaris
+N.medianus
-N.cutaneus brachii medialis
-N.ulnaris, n.cutaneus antebrachii medialis, n.cutaneus brachii medialis
-V.basilica
?
Що розташовано в trigonum subpectorale медiально вiд a.axillaris?
+N.ulnaris, n.cutaneus antebrachii medialis, n.cutaneus brachii medialis
-V.axillaris
-N.cutaneus brachii medialis
-N.axillaris
-N.musculocutaneus
?
Що розташовано в trigonum subpectorale позаду вiд a.axillaris?
-N.ulnaris, n.musculocutaneus
-N.cutaneus antebrachii posterior
+N.axillaris, n.radialis
-N.cutaneus brachii medialis
-N.ulnaris, n.cutaneus antebrachii medialis, n.cutaneus brachii medialis
?
Якi артерiї вiдходять вiд a.axillaris в trigonum subpectorale?
+A.circumflexa humeri anterior et posterior, a.subscapularis
-A.thoracoacromialis, a.thoracica lateralis, a.circumflexa scapulae
-A. et v.circumflexae humeri anterior, a.cervicalis superficialis, a.suprascapularis
-A.thyreoidea inferior, a.cervicalis ascendens, a.cervicalis superficialis, a.suprascapularis
-A.thoracica interna, a.vertebralis, a.transversa colli
?
Укажiть проекцiйну лiнiю пахвової артерiї:
+По пердньому краю росту волосся, на границi мiж передньою й середньою третиною ширини пахвової ямки
-По задньому краю росту волосся, на границi мiж передньою й середньою третиною ширини пахвової ямки
-Через середину ширини пахвової ямки
-На границi мiж середньою й задньою третиною ширини пахвової ямки
-Вiд точки, розташованої на границi мiж передньою й середньою третиною ширини пахвової ямки, до середини лiктьової
ямки
?
Де проводять розрiз для оголення пахвової артерiї?
+На 1 см попереду вiд проекцiйної лiнiї, через пiхву m.coracobrachialis
-По проекцiйнiй лiнiї, мiж m.coracobrachialis i m.biceps brachii
-На серединi вiдстанi мiж m.pectoralis major i m.latissimus dorsi
-Позаду вiд проекцiйної лiнiї пахвової артерiї
- По проекційній лінії Люїса
?
Де проводять розрiз при флегмонi пахвової ямки?
+Позаду вiд проекцiйної лiнiї пахвової артерiї, на серединi вiдстанi мiж m.pectoralis major i m.latissimus dorsi
-По проекцiйнiй лiнiї пахвової артерiї

-На серединi вiдстанi мiж m.pectoralis major i m.latissimus dorsi
-На 1 см попереду вiд проекцiйної лiнiї, через пiхву m.coracobrachialis
-На 3 см позаду вiд проекцiйної лiнiї, через пiхву m.coracobrachialis
?
Якi розрiзи проводять для розкриття гнiйникiв у пахвовiй ямцi по Войно-Ясенецькому?
+Надключичний, пiдключичний, пахвовий
-Вiд акромiального вiдростка, по передньому краю дельтоподiбного м'яза, по sulcus deltoideopectoralis
-Вiд акромiального вiдростка, по задньому краю дельтоподiбного м'яза, по sulcus deltoideopectoralis
-Вiд клювоподiбного вiдростка лопатки, по задньому краю дельтоподiбного м'яза, по spina scapulae
-Розрiз по передньому i задньому краю дельтоподiбного м'яза
?
Якi нерви вiдходять вiд заднього пучка плечового сплетення?
+N.axillaris, n.radialis
-N.ulnaris, n.cutaneus antebrachii medialis, n.cutaneus brachii medialis
-N.ulnaris, n.cutaneus antebrachii medialis
-N.musculocutaneus, частина n.medianus
-N.cutaneus brachii medialis
?
Якi нерви вiдходять вiд латерального пучка плечового сплетення?
+N.musculocutaneus, частина n.medianus
-N.ulnaris, n.cutaneus antebrachii medialis, n.cutaneus brachii medialis
-N.ulnaris, n.cutaneus brachii medialis, n .cutaneus antebrachii medialis, частина n.medianus
-N.axillaris, n.radialis
-N.radialis
?
Якi нерви вiдходять вiд медiального пучка плечового сплетення?
+N.ulnaris, n.cutaneus brachii medialis, n .cutaneus antebrachii medialis, частина n.medianus
-N.musculocutaneus, частина n.medianus
-N.ulnaris, n.cutaneus antebrachii medialis, n.cutaneus brachii medialis
-N.radialis
-N.axillaris
?
Назвiть гiлки пахвової артерiї:
+A.thoracica suprema, a.thoracica lateralis, a.thoracoacromialis, a.subscapularis, a.circumflexa humeri anterior et posterior
-A.circumflexa scapulae, a.thoracodorsalis
-A.thoracoacromialis, a.thoracica lateralis, a.circumflexa scapulae
-A.thyreoidea inferior, a.cervicalis ascendens, a.suprascapularis
-A.thyreoidea inferior, a.cervicalis ascendens, a.cervicalis superficialis, a.suprascapularis
?
Яка артерiя має важливе значення в розвитку колатерального кровотоку при оклюзiї пахвової артерiї?
-A.thoracoacromialis
-A. et v.circumflexae humeri anterior, n.axillaris
-A.circumflexa scapulae
+A.subscapularis
-A.thoracodorsalis
?
Де краще перев'язувати пахвову артерiю?
-Нижче вiдходження a.subscapularis
-Вище вiдходження a.thoracodorsalis
-Нижче вiдходження a.thoracodorsalis
+Вище вiдходження a.subscapularis
-Вище вiдходження a.circumflexa scapulae
?
Що проходить у пiдшкiрнiй клiтковинi передньої дiлянки лiктя?
-V.cephalica, n.n.supraclaviculares, n.cutaneus brachii lateralis superior, n.cutaneus brachii medialis
-V. basilica, n.cutaneus brachii lateralis inferior, n.cutaneus brachii posterior, n.axillaris
+V.basilica, n.cutaneus antebrachii medialis, n.intercostobrachialis, nodi lymphatici cubitalis superficialis, v.cephalica, n.cutaneus
antebrachii lateralis, v.intermedia cubiti
-V.mediana antebrachii, v.basilica, n.cutaneus antebrachii medialis, v.cephalica, n.cutaneus antebrachii lateralis, r.palmaris
n.medianus, r.cutaneus palmaris n.ulnaris
-V.mediana antebrachii, v.cephalica, n.cutaneus antebrachii lateralis, r.palmaris n.medianus, r.cutaneus palmaris n.ulnaris
?
Що розташовано в латеральному фасцiальному ложi передньої дiлянки лiктя?
+M.brachioradialis, m.extensor carpi radialis longus, m.extensor carpi radialis brevis, n.radialis, a.collateralis radialis, a.recurrens
radialis, m.supinator
-A. et v.radialis, v.cephalica, n.cutaneus antebrachii lateralis
-M.pronator teres, m.flexor carpi radialis, m.flexor carpi ulnaris, m.palmaris longus, m.flexor digitorum superficialis, m.flexor
digitorum profundus, a. et. v.v. brachiales, n.medianus

-M.pronator teres, m.flexor carpi radialis, m.palmaris longus, m.flexor digitorum superficialis, a. et. v.v. brachiales
-Сухожилля m.biceps brachii, m.brachialis
?
Що розташовано в середньому фасцiальному ложi передньої дiлянки лiктя?
-M.pronator teres, m.flexor carpi radialis, m.flexor carpi ulnaris, m.palmaris longus, m.flexor digitorum superficialis, m.flexor
digitorum profundus, a. et. v.v. brachiales, n.medianus
+Сухожилля m.biceps brachii, m.brachialis
-M.brachioradialis, m.extensor carpi radialis longus, m.extensor carpi radialis brevis, n.radialis, a.collateralis radialis, a.recurrens
radialis, m.supinator
-M.brachioradialis, m.extensor carpi radialis brevis, n.radialis, a.collateralis radialis, a.recurrens radialis, m.supinator
-A. et v.radialis, v.cephalica, n.cutaneus antebrachii lateralis
?
Що розташовано в медiальному фасцiальному ложi передньої дiлянки лiктя?
+M.pronator teres, m.flexor carpi radialis, m.flexor carpi ulnaris, m.palmaris longus, m.flexor digitorum superficialis, m.flexor
digitorum profundus, a. et. v.v. brachiales, n.medianus
-M.brachioradialis, m.extensor carpi radialis longus, m.extensor carpi radialis brevis, n.radialis, a.collateralis radialis, a.recurrens
radialis, m.supinator
-M.brachioradialis, m.extensor carpi radialis brevis, n.radialis, a.collateralis radialis, a.recurrens radialis
-A. et v.radialis, v.cephalica, n.cutaneus antebrachii lateralis
-Сухожилля m.biceps brachii, m.brachialis
?
Чим обмежена лiктьова ямка?
-M.flexor carpi ulnaris et m.flexor carpi radialis
-M.flexor digitorum superficialis et m.flexor digitorum profundus
-M.flexor digitorum profundus
-M.m.extensor carpi radialis longus et brevis
+M.brachioradialis et m.pronator teres
?
Що розташовано в клiтковинi лiктьової ямки?
-A.brachialis
+Медiальний i латеральний судинно-нервовий пучок
-N.medianus
-N.radialis,a.collateralis radialis, a.recurrens radialis
-Переднiй i заднiй судинно-нервовий пучок
?
Назвiть елементи медiального судинно-нервового пучка лiктьової ямки:
-N.ulnaris, a.collateralis ulnaris superior, a.collateralis ulnaris inferior
+A.brachialis, v.v.brachiales, n.medianus
-N.radialis,a.collateralis radialis, a.recurrens radialis
-N.medianus, a. et v.comitans n.mediani
-A.radialis, v.v.radiales
?
Назвiть елементи латерального судинно-нервового пучка лiктьової ямки:
-A.radialis, v.v.radiales
+N.radialis,a.collateralis radialis, a.recurrens radialis
-A.brachialis, v.v.brachiales, n.medianus
-A.collateralis ulnaris superior та ramus posterior a.recurrens ulnaris
-N.ulnaris, a.collateralis ulnaris superior, a.collateralis ulnaris inferior
?
Якi артерiї утворюють анастомози в sulcus cubitalis anterior medialis i беруть участь в утвореннi rete articulare cubiti?
-A.collateralis ulnaris superior та ramus posterior a.recurrens ulnaris
+A.collateralis ulnaris inferior та ramus anterior a.recurrens ulnaris
-A.collateralis media та а.interossea recurrens
-A.brachialis, v.v.brachiales
-A.collateralis radialis та а.recurrens radialis
?
Якi артерiї утворюють анастомози в sulcus cubitalis anterior lateralis?
-A.collateralis media та а.interossea recurrens
-A.brachialis, v.v.brachiales
+A.collateralis radialis та а.recurrens radialis
-A.collateralis ulnaris superior та ramus anterior a.recurrens ulnaris
-A.collateralis ulnaris superior та ramus posterior a.recurrens ulnaris
?
Якi артерiї утворюють анастомози в sulcus cubitalis posterior medialis?
-A.collateralis ulnaris inferior та ramus anterior a.recurrens ulnaris
+A.collateralis ulnaris superior та ramus posterior a.recurrens ulnaris
-A.collateralis media та а.interossea recurrens
-A.collateralis radialis та а.recurrens radialis

-A.brachialis, v.v.brachiales
?
Якi артерiї утворюють анастомози в sulcus cubitalis posterior lateralis?
-A.collateralis radialis та а.recurrens radialis
+A.collateralis media та а.interossea recurrens
-A.brachialis, v.v.brachiales
-A.collateralis ulnaris superior та ramus posterior a.recurrens ulnaris
-A.collateralis radialis та а.recurrens radialis
?
Що розташовано в пiдшкiрнiй клiтковинi передньої дiлянки передплiччя?
-V.basilica, n.cutaneus antebrachii medialis, n.intercostobrachialis, nodi lymphatici cubitalis superficialis, v.cephalica, n.cutaneus
antebrachii lateralis, v.intermedia cubiti
-V.basilica, nodi lymphatici cubitalis superficialis, v.cephalica, n.cutaneus antebrachii lateralis, v.intermedia cubiti
+V.mediana antebrachii, v.basilica, n.cutaneus antebrachii medialis et lateralis, v.cephalica, r.palmaris n.medianus, r.cutaneus
palmaris n.ulnaris
-M.brachioradialis n.radialis, a.collateralis radialis, a.recurrens radialis, а. et v.radialis, v.cephalica, n.cutaneus antebrachii lateralis
-N.cutaneus antebrachii posterior, lateralis et medialis, n.cutaneus brachii posterior, r.superficialis n.radialis, r.dorsalis n.ulnaris
?
Що розташовано в латеральному кiстково-фiброзному ложi передплiччя?
-N.radialis
-N.cutaneus antebrachii posterior
-R.profundus n.radialis
+M.brachioradialis, m.extensor carpi radialis longus, m.extensor carpi radialis brevis, a.radialis, v.v.radiales, r.superficialis n.radialis
-V.mediana antebrachii, v.basilica, n.cutaneus antebrachii medialis, v.cephalica, n.cutaneus antebrachii lateralis, r.palmaris
n.medianus, r.cutaneus palmaris n.ulnaris
?
Чим утворена променева борозна?
-M.flexor digitorum superficialis, m.palmaris longus
+M.brachioradialis, m.pronator teres, m.flexor carpi radialis
-M.flexor carpi ulnaris et m.flexor carpi radialis
-M.flexor digitorum superficialis et m.flexor digitorum profundus
-M.flexor digitorum profundus, , m.palmaris longus
?
Назвiть проекцiйну лiнiю променевої артерiї:
-По лiнiї, проведеної вiд середини лiктьової ямки до шилоподiбного вiдростка променевої кiстки
-По лiнiї, проведеної вiд середини лiктьової ямки до акроміона
-Вiд медiального надвиростка до шилоподiбного вiдростка променевої кiстки
+По лiнiї, проведеної вiд середини лiктьової ямки до пульсової точки
-Вiд середини лiктьової ямки до середини променевозап'ястной складки
?
Що спостерiгається при пошкодженнi променевого нерва?
-Атрофiя дельтоподiбного м'яза, неспроможнiсть пiдняти плече у фронтальнiй площинi до горизонтального рiвня, анестезiя
зовнiшньої дiлянки плеча
+Неспроможнiсть розiгнути кисть i пальцi, звисаюча кисть, неможливе вiдведення великого пальця, кисть має вигляд
"тюленьей лапки"
-Неможливо зiгнути l, ll i lll пальцi в кулак, порушується чутливiсть по долоннiй поверхнi I-III пальцiв, кисть має вигляд
"мавпячої лапи"
-Неспроможнiсть згинання lV i V пальцiв, неможливе приведення lV i V пальцiв, кисть приймає вид "когтистої лапи", пальцi
в основних фалангах рiзко розiгнутi, а iншi зiгнутi
-Неспроможнiсть згинання І i ІV пальцiв, неможливе приведення ІІ i ІV пальцiв, кисть приймає вид "когтистої лапи", пальцi
в основних фалангах рiзко розiгнутi
?
Назвiть перший шар м'язiв переднього ложа передплiччя:
-M.brachioradialis, m.extensor carpi radialis longus, m.extensor carpi radialis brevis, m.flexor digitorum superficialis
-M.brachioradialis, m.flexor digitorum superficialis, m.extensor carpi radialis longus, m.extensor carpi radialis brevis
+M.pronator teres, m.flexor carpi radialis, m.palmaris longus, m.flexor carpi ulnaris
-M.flexor digitorum profundus, m.flexor pollicis longus
-M.flexor digitorum superficialis
?
Назвiть другий шар м'язiв переднього ложа передплiччя:
-M.flexor digitorum profundus, m.flexor pollicis longus, m.pronator teres
-M.pronator teres, m.flexor carpi radialis, m.palmaris longus, m.flexor carpi ulnaris
-M.pronator teres, m.flexor carpi ulnaris, m.flexor carpi radialis, m.palmaris longus
+M.flexor digitorum superficialis
-M.brachioradialis, m.extensor carpi radialis longus, m.extensor carpi radialis brevis, m.flexor digitorum superficialis
?
Назвiть третiй шар м'язiв переднього ложа передплiччя:
-M.flexor digitorum superficialis

-M.pronator teres
-M.pronator quadratus
+M.flexor digitorum profundus, m.flexor pollicis longus
-M.palmaris longus
?
Назвiть четвертий шар м'язiв переднього шару передплiччя:
-M.flexor digitorum profundus
-M.palmaris longus
-M.pronator teres
+M.pronator quadratus
-M.flexor pollicis longus
?
Назвiть судинно-нервовi пучки переднього кiстково-фiброзного ложа передплiччя:
-Променевий, лiктьовий, середнiй мiжкостний
-N.medianus, a. et v.comitans n.mediani
+Серединний, лiктьовий, переднiй мiжкостний
-A.interossea anterior, v.v.interossea anterior
-A.interossea anterior, v.v.interossea anterior, n.interosseus anterior
?
Що входить до складу серединного судинно-нервового пучка передплiччя?
-N. radiales, а. et v.radiales
-N. ulnaris, а. et v.ulnaris
+N.medianus, a. et v.comitans n.mediani
-A.interossea anterior, v.v.interossea anterior, n.interosseus anterior
?
Що входить до складу переднього мiжкостного судинно-нервового пучка передплiччя?
-N.medianus, a. et v.comitans n.mediani
-A.interossea anterior, v.v.interossea anterior
-A.brachialis, v.v.brachiales, n.medianus
+A.interossea anterior, v.v.interossea anterior, n.interosseus anterior
-N.ulnaris, a.collateralis ulnaris superior, a.collateralis ulnaris inferior
?
Мiж якими м'язами розташовується серединний нерв у середнiй третинi передплiччя?
-M.flexor carpi radialis et m.brachioradialis
-M.flexor carpi ulnaris, m.flexor digitorum superficialis
-M.pronator teres, m.flexor carpi radialis, m.palmaris longus, m.flexor carpi ulnaris
+M.flexor digitorum superficialis, m.flexor digitorum profundus et m.flexor pollicis longus
-M.flexor carpi radialis, m.flexor pollicis longus
?
Мiж якими м'язами розташовується серединний нерв у нижнiй третинi передплiччя?
-М.flexor digitorum profundus et m.flexor carpi ulnaris
+M.flexor carpi radialis et m.flexor digitorum superficialis
-M.pronator teres, m.flexor carpi radialis, m.palmaris longus, m.flexor carpi ulnaris
-M.flexor carpi ulnaris, m.flexor digitorum superficialis
-M.palmaris longus, m.flexor digitorum superficialis
?
Що спостерiгається при пошкодженнi серединного нерва?
-Неспроможнiсть розiгнути кисть i пальцi, звисаюча кисть, неможливе вiдведення великого пальця, кисть має вигляд
"тюленьей лапки"
-Атрофiя дельтоподiбного м'яза, неспроможнiсть пiдняти плече у фронтальнiй площинi до горизонтального рiвня, анестезiя
зовнiшньої дiлянки плеча
+Неможливо зiгнути l, ll i lll пальцi в кулак, порушується чутливiсть по долоннiй поверхнi I-III пальцiв, кисть має вигляд
"мавпячої лапи"
-Неспроможнiсть згинання І i ІV пальцiв, неможливе приведення ІІ i ІV пальцiв, кисть приймає вид "когтистої лапи", пальцi
в основних фалангах рiзко розiгнутi
-Неспроможнiсть згинання lV i V пальцiв, неможливе приведення lV i V пальцiв, кисть приймає вид "когтистої лапи", пальцi
в основних фалангах рiзко розiгнутi, а iншi зiгнутi
?
Назвiть проекцiйну лiнiю серединного нерва:
-По лiнiї, проведеної вiд середини лiктьової ямки до пульсової точки
-По лiнiї, проведеної вiд середини лiктьової ямки до акроміона
-По лiнiї, проведеної вiд середини лiктьової ямки до шилоподiбного вiдростка променевої кiстки
+Вiд середини лiктьової ямки до середини променевозап'ястной складки
-Вiд медiального надвиростка до горохоподiбної кiстки
?
Мiж якими м'язами розташовується лiктьовий судинно-нервовий пучок?
-M.flexor carpi radialis, m.flexor pollicis longus
-M.palmaris longus, m.flexor digitorum superficialis

-M.palmaris longus, m.flexor digitorum longus
+M.flexor carpi ulnaris, m.flexor digitorum superficialis
-M.flexor digitorum superficialis, m.flexor digitorum profundus et m.flexor pollicis longus
?
Що спостерiгається при пошкодженнi лiктьового нерва?
-Неможливо зiгнути l, ll i lll пальцi в кулак, порушується чутливiсть по долоннiй поверхнi I-III пальцiв, кисть має вигляд
"мавпячої лапи"
-Неспроможнiсть розiгнути кисть i пальцi, звисаюча кисть, неможливе вiдведення великого пальця, кисть має вигляд
"тюленьей лапки"
-Неспроможнiсть згинання І i ІV пальцiв, неможливе приведення ІІ i ІV пальцiв, кисть приймає вид "когтистої лапи", пальцi
в основних фалангах рiзко розiгнутi
+Неспроможнiсть згинання lV i V пальцiв, неможливе приведення lV i V пальцiв, кисть приймає вид "когтистої лапи", пальцi
в основних фалангах рiзко розiгнутi, а iншi зiгнутi
-Атрофiя дельтоподiбного м'яза, неспроможнiсть пiдняти плече у фронтальнiй площинi до горизонтального рiвня, анестезiя
зовнiшньої дiлянки плеча
?
Назвiть проекцiйну лiнiю лiктьової артерiї:
-По лiнiї, проведеної вiд середини лiктьової ямки до пульсової точки
-По лiнiї, проведеної вiд середини лiктьової ямки до акроміона
-По лiнiї, проведеної вiд середини лiктьової ямки до шилоподiбного вiдростка променевої кiстки
+Вiд медiального виростка плеча до горохоподiбної кiстки
-Вiд медiального надвиростка до шилоподiбного вiдростка променевої кiстки
?
Мiж якими м'язами розташовується клiтковинний простiр Пiрогова-Парони?
-M.flexor digitorum superficialis, m.flexor carpi radialis
-M.flexor carpi ulnaris, m.flexor digitorum superficialis
-M.pronator teres, m.flexor carpi radialis, m.palmaris longus, m.flexor carpi ulnaris
+M.flexor pollicis longus, m.flexor digitorum profundus, m.pronator quadratus
-M.flexor digitorum superficialis, m.flexor digitorum profundus, m.palmaris longus
?
Яким розрiзом дренують клiтковинний простiр Пiрогова-Парони?
-Розрiзом по Кохеру
-Розрiзом Соколова
-Розрiзом Петрова
+Розрiзом по Канавелу
-Розрiзом Лангенбека
?
Що проходить у пiдшкiрнiй клiтковинi задньої дiлянки передплiччя?
-V.mediana antebrachii, v.basilica, n.cutaneus antebrachii medialis et lateralis, v.cephalica, r.palmaris n.medianus, r.cutaneus palmaris
n.ulnaris
-V.basilica, n.cutaneus antebrachii medialis, n.intercostobrachialis, nodi lymphatici cubitalis superficialis, v.cephalica, n.cutaneus
antebrachii lateralis, v.intermedia cubiti
+N.cutaneus antebrachii posterior, lateralis et medialis, n.cutaneus brachii posterior, r.superficialis n.radialis, r.dorsalis n.ulnaris
-R.palmaris n.ulnaris, r.superficialis n.radialis, arcus palmaris superficialis, n.musculocutaneus
-M.brachioradialis n.radialis, a.collateralis radialis, a.recurrens radialis, а. et v.radialis, v.cephalica, n.cutaneus antebrachii lateralis
?
Назвiть м'язи поверхневого шару задньої дiлянки передплiччя:
-M.supinator, m.abductor pollicis longus, m.extensor pollicis longus, m.extensor pollicis brevis, m.extensor indicis
-M.flexor pollicis longus, m.flexor digitorum profundus, m.pronator quadratus
+M.extensor carpi ulnaris, m.extensor digiti minimi, m.extensor digitorum
-M.flexor digitorum superficialis, m.flexor digitorum profundus, m.palmaris longus
-M.flexor digitorum superficialis, , m.palmaris longus, m.flexor digitorum profundus
?
Назвiть м'язи глибокого шару задньої дiлянки передплiччя:
-M.extensor carpi ulnaris, m.extensor digiti minimi, m.extensor digitorum
-M.flexor pollicis longus, m.flexor digitorum profundus, m.pronator quadratus
-M.flexor digitorum superficialis, , m.palmaris longus, m.flexor digitorum profundus
+M.supinator, m.abductor pollicis longus, m.extensor pollicis longus, m.extensor pollicis brevis, m.extensor indicis
-M.flexor digitorum superficialis, m.flexor digitorum profundus, m.palmaris longus
?
Що проходить у клiтковинi мiж поверхневими й глибокими м'язами задньої дiлянки передплiччя?
-R.palmaris n.medianus, r.cutaneus palmaris n.ulnaris, a.a.digitales palmaris propriae, n.n.digitales palmaris propriae, m.palmaris
brevis
-V.basilica, n.cutaneus antebrachii medialis, n.intercostobrachialis, nodi lymphatici cubitalis superficialis, v.cephalica, n.cutaneus
antebrachii lateralis, v.intermedia cubiti
-Сухожилля поверхневого згинача пальцiв, m.flexor pollicis longus, n.medianus, a.comitans n.mediani
+R.profundus n.radialis, a.interossea posterior, v.v.interossea posterior
-M.flexor carpi ulnaris, a. et v.ulnaris, ramus palmaris n.ulnaris

?
Що розташовується в пiдшкiрнiй клiтковинi долонної поверхнi пальцiв i долонi?
-R.palmaris n.ulnaris, r.superficialis n.radialis, arcus palmaris superficialis, n.musculocutaneus
-R.profundus n.radialis, a.interossea posterior, v.v.interossea posterior
+R.palmaris n.medianus, r.cutaneus palmaris n.ulnaris, a.a.digitales palmaris propriae, n.n.digitales palmaris propriae, m.palmaris
brevis
-V.basilica, n.cutaneus antebrachii medialis, n.intercostobrachialis, nodi lymphatici cubitalis superficialis, v.cephalica, n.cutaneus
antebrachii lateralis
-Сухожилля поверхневого та глибокого згинача пальцiв, m.flexor pollicis longus, n.medianus, a.comitans n.mediani
?
Що проходить через зап'ястний канал?
-M.flexor carpi ulnaris, a. et v.ulnaris, ramus palmaris n.ulnaris
-R.profundus n.radialis, a.interossea posterior, v.v.interossea posterior
+Сухожилля поверхневого та глибокого згинача пальцiв, m.flexor pollicis longus, n.medianus, a.comitans n.mediani
-R.palmaris n.medianus, r.cutaneus palmaris n.ulnaris, a.a.digitales palmaris propriae, n.n.digitales palmaris propriae, m.palmaris
brevis
-V.basilica, n.cutaneus antebrachii medialis, n.intercostobrachialis, nodi lymphatici cubitalis superficialis, v.cephalica, n.cutaneus
antebrachii lateralis
?
Що проходить через канал Гюйона?
-R.dorsalis n.ulnaris, v.v.radiales
-Сухожилля m.flexor carpi ulnaris
+R.palmaris n.ulnaris, a.ulnaris, v.ulnaris
-V.basilica, n.cutaneus antebrachii medialis, n.intercostobrachialis, nodi lymphatici cubitalis superficialis
-Сухожилля поверхневого та глибокого згинача пальцiв, m.flexor pollicis longus, n.medianus, a.comitans n.mediani
?
Що проходить через canalis carpi radialis?
-R.palmaris n.ulnaris, a.ulnaris, v.ulnaris
-R.palmaris superficialis a.radialis
+Сухожилля m.flexor carpi radialis
-V.basilica, n.cutaneus antebrachii medialis, n.intercostobrachialis, nodi lymphatici cubitalis superficialis
-Сухожилля поверхневого та глибокого згинача пальцiв, m.flexor pollicis longus, n.medianus, a.comitans n.mediani
?
Чим обмежене середнє фасцiальне ложе долонi зпереду?
-Долонною мiжкостною фасцiєю
+Долонним апоневрозом
-Медiальною мiжм'язовою перегородкою
-Латеральною мiжм'язовою перегородкою
-Сухожилки m.flexor pollicis longus
?
Чим обмежене середнє фасцiальне ложе долонi позаду?
-Долонним апоневрозом
-Медiальною мiжм'язовою перегородкою
-Сухожилки m.flexor pollicis longus
+Долонною мiжкостною фасцiєю
-Латеральною мiжм'язовою перегородкою
?
Що подiляє середнє фасцiальне ложе долонi на поверхневий i глибокий вiддiли?
-Сухожилки m.flexor pollicis longus
-Медiальною мiжм'язовою перегородкою
+Сухожилки згиначiв пальцiв
-Долонним апоневрозом
-Латеральною мiжм'язовою перегородкою
?
Що розташовано в клiтковинi поверхневого вiддiлу середнього фасцiального ложа долонi?
-Arcus palmaris profundus, n.n.digitales palmares proprii
-Сухожилля згиначiв пальцiв
-Сухожилки m.flexor pollicis longus
+Arcus palmaris superficialis, n.n.digitales palmares communis
-Arcus palmaris profundus, r.profundus n.ulnaris
?
Що розташовано в клiтковинi глибокого вiддiлу середнього фасцiального ложа долонi?
-Arcus palmaris superficialis, n.n.digitales palmares communis
-Сухожилля згиначiв пальцiв
-Сухожилки m.flexor pollicis longus
-Arcus palmaris profundus, a.a.digitales palmares proprii
+Arcus palmaris profundus, r.profundus n.ulnaris
?

Назвiть проекцiйну лiнiю поверхневої долонної дуги:
-На 1 см нижче проксимальної складки долонi
-На 1 см латеральніше проксимальної складки долонi
-На 1 см вище дистальної складки долонi
+На 1 см вище проксимальної складки долонi
-На 1 см нижче дистальної складки долонi
?
Якi м'язи thenar iннервує серединний нерв?
-M.abductor pollicis longus, m.flexor pollicis brevis (глибоку голiвку), m.adductor pollicis
-Сухожилля згиначiв пальцiв
-M.abductor digiti minimi, m.flexor digiti minimi brevis, m.opponens digiti minimi
+M.abductor pollicis brevis, m.flexor pollicis brevis (поверхневу голiвку), m.opponens pollicis
-M.flexor pollicis longus, m.flexor digitorum profundus, m.pronator quadratus
?
Якi м'язи thenar iннервує лiктьовий нерв?
-Сухожилля згиначiв пальцiв
-M.abductor pollicis brevis, m.flexor pollicis brevis (поверхневу голiвку), m.opponens pollicis
-M.abductor digiti minimi, m.flexor digiti minimi brevis, m.opponens digiti minimi
+M.adductor pollicis, m.flexor pollicis brevis (глибоку голiвку)
-M.flexor pollicis longus, m.flexor digitorum profundus, m.pronator quadratus
?
Назвiть вмiст лiктьового фасцiального простору долонi:
-M.abductor pollicis brevis, m.flexor pollicis brevis, m.opponens pollicis, m.adductor pollicis, cухожилля m.flexor pollicis longus
+M.abductor digiti minimi, m.flexor digiti minimi brevis, m.opponens digiti minimi
-Сухожилля згиначiв пальцiв
-M.abductor pollicis brevis, m.flexor pollicis brevis (поверхнева голiвка), m.opponens pollicis
-M.abductor pollicis longus, m.flexor pollicis brevis (глибока голiвка), m.adductor pollicis
?
Назвiть вмiст зовнiшнього фасцiального простору долонi:
-M.abductor digiti minimi, m.flexor digiti minimi brevis, m.opponens digiti minimi
-Сухожилля згиначiв пальцiв
-M.abductor pollicis brevis, m.flexor pollicis brevis (поверхнева голiвка), m.opponens pollicis
+M.abductor pollicis brevis, m.flexor pollicis brevis, m.opponens pollicis, m.adductor pollicis, cухожилля m.flexor pollicis longus
-M.abductor pollicis longus, m.flexor pollicis brevis (глибока голiвка), m.adductor pollicis
?
Яким розрiзом дренують флегмони серединного клiтковининного простору долонi?
-По Пiрогову
-По Лангенбеку
+По Канавелу
-По Дженелідзе
-По Топроверу
?
Де роблять розрiз при флегмонах серединного клiтковининного простору долонi?
-По зовнiшньому краю hypothenar, мiж голiвками ll i lll п'ястних кiсток, по проксимальнiй складцi долонi до дистальних
проксимальних фаланг
-По внутрішньому краю hypothenar, мiж голiвками llІ i l п'ястних кiсток, по дистальній складцi долонi до дистальних
проксимальних фаланг
-Уздовж дистальної складки долонi, по внутрiшньому краю thenar, на 1 см вище проксимальної складки долонi
+У центрi долонi, мiж голiвками lll i lV п'ястних кiсток, вiд проксимальної складки долонi до основи проксимальних фаланг
-На 1 см вище дистальної складки долонi
?
Чим утворена поверхнева долонна дуга?
-A.radialis i r.palmaris profundus a.ulnaris
-R.palmaris n.ulnaris, a.ulnaris, v.ulnaris
-A.collateralis ulnaris inferior та ramus anterior a.recurrens ulnaris
+A.ulnaris i r.palmaris superficialis a.radialis
-A.collateralis ulnaris superior та ramus posterior a.recurrens ulnaris
?
Чим утворена глибока долонна дуга?
-A.ulnaris i r.palmaris superficialis a.radialis
-R.palmaris n.ulnaris, a.ulnaris, v.ulnaris
-A.collateralis ulnaris inferior та ramus anterior a.recurrens ulnaris
+A.radialis i r.palmaris profundus a.ulnaris
-A.collateralis ulnaris superior та ramus posterior a.recurrens ulnaris
?
Назвiть авторiв провiдникової анестезiї при операцiях на пальцях i кистi:
-Пiрогов, Канавел, Соколов
-Фарабеф, Люппi, Мальгень

+Лукашевич, Оберст, Браун, Усольцева
-Кохер, Дженелідзе, Петров
-Шеде, Кохер, Клапп, Соколов
?
Що проходить у каналi супiнатора?
-Поверхнева гiлка променевого нерва
-Серединний нерв
+Глибока гiлка променевого нерва
-Тильна гiлка лiктьового нерва
-Долонна гiлка лiктьового нерва
?
Укажiть точку вкола голки для блокади лiктьового нерва при операцiях на кистi:
-У точцi перетинання проксимальної складки зап'ястя iз лiктевим краєм сухожилка лiктьового згинача кистi
-У точцi перетинання дистальної складки зап'ястя iз лiктевим краєм сухожилка лiктьового згинача кистi
+У точцi перетинання проксимальної складки зап'ястя iз променевим краєм сухожилка лiктьового згинача кистi
-У мiжзап'ястому промiжку по горизонталi, проведеному на тилi кистi вiд I пястно-фалангового суглоба до лiктьового краю
п'ястка
-У пiдставу "анатомiчної табакерки"
?
Укажiть точку вкола голки для блокади променевого нерва при операцiях на кистi:
-У мiжзап'ястому промiжку по горизонталi, проведеному на тилi кистi вiд I пястно-фалангового суглоба до лiктьового краю
п'ястка
-У точцi перетинання проксимальної складки зап'ястя iз променевим краєм сухожилля лiктьового згинача кистi
+У пiдставу "анатомiчної табакерки"
-У точцi перетинання дистальної складки зап'ястя iз лiктевим краєм сухожилка лiктьового згинача кистi
-У точцi перетинання проксимальної складки зап'ястя iз лiктевим краєм сухожилля лiктьового згинача кистi
?
Укажiтьточку вкола голки для блокади серединного нерва при операцiях на кистi:
-У точцi перетинання проксимальної складки зап'ястя iз променевим краєм сухожилля лiктьового згинача кистi
-В дiлянцi мiжпальцевих складок
-У точцi перетинання дистальної складки зап'ястя iз лiктевим краєм сухожилка лiктьового згинача кистi
+У точцi перетинання середини дистальної складки зап'ястя з лiктьовим краєм сухожилля променевого згинача кистi
-У пiдставу "анатомiчної табакерки"
?
Якi листки розрiзняють у синовiальнiй оболонцi сухожиль згиначiв пальцiв?
-Вiсцеральний, парiетальний
-Паріетальний, внутрішній
+Епiтендiнiй, перитендiнiй
-Внутрiшнiй, зовнiшнiй
-Мезотендiнiй
?
Що утвориться в дiлянцi дублiкатури синовiальної оболонки?
-Епiтендiнiй
-Перитендiнiй
+Мезотендiнiй
-Перимізій
-Перихондрiй
?
Назвiть довжину синовiальних пiхв для ll, lll i lV пальцiв кистi:
-Вiд рiвня основи проксимальних фаланг до верхiвки дистальних фаланг
+Вiд рiвня п'ястно-фалангових суглобiв до основи дистальних фаланг
-Вiд променево-зап'ястного суглоба до верхiвки дистальних фаланг
-Від дистальної складки зап'ястя iз лiктевим краєм сухожилка лiктьового згинача кистi
-Вiд каналу зап'ястя до основи дистальних фаланг
?
Куди може поширитися гнiй при тендобурсите V пальця?
-У латеральне кiстково-фiброзне ложе передплiччя, на тил передплiччя
-В дiлянку середньої фаланги, в дiлянку проксимальної фаланги
-У точку перетинання дистальної складки зап'ястя iз лiктевим краєм сухожилка лiктьового згинача кистi
+У простiр Пiрогова-Парони, у променеву сумку, у променево-зап'ястний суглоб, у клiтковинний простiр долонi
-У простiр Пiрогова-Парони, на передплiччя, в дiлянку hypothenar
?
Де роблять розрiзи при тендовагiнiтах ll, lll i lV пальцiв?
-В дiлянцi ногтьової фаланги, по бiчнiй поверхнi
+В дiлянцi середньої фаланги, в дiлянцi проксимальної фаланги, по передньо-бiчнiй поверхнi, над голiвкою п'ястної кiстки
-По зовнiшньому краї hypothenar
-У точцi перетинання дистальної складки зап'ястя iз лiктевим краєм сухожилка лiктьового згинача кистi

-В дiлянцi середньої фаланги, в дiлянцi проксимальної фаланги, по передньо-бiчнiй поверхнi, на передплiччя, де дренують
простiр Пiрогова-Парони
?
Де роблять розрiзи при тендовагiнiтах l i V пальцiв?
+В дiлянцi середньої фаланги, в дiлянцi проксимальної фаланги, по передньо-бiчнiй поверхнi, на передплiччя, де дренують
простiр Пiрогова-Парони
-В дiлянцi середньої фаланги, в дiлянцi проксимальної фаланги, по серединно-бiчнiй поверхнi, над голiвкою п'ястної кiстки
-У точцi перетинання дистальної складки зап'ястя iз лiктевим краєм сухожилка лiктьового згинача кистi
-По зовнiшньому краї hypothenar
-По внутрiшньому краї thenar
?
Назвiть суглобовi поверхнi art.humeroulnaris:
-Capitulum humeri, fovea capitis radii
+Trochlea humeri, incisura trochlearis ulnae
-Circumferentia articularis radii, incisura radialis ulnae
-Zona orbicularis, retinaculum flexorum
-Zona orbicularis, quadratum
?
Назвiть суглобовi поверхнi art.humeroradialis:
-Trochlea humeri, incisura trochlearis ulnae
-Circumferentia articularis radii, incisura radialis ulnae
+Capitulum humeri, fovea capitis radii
-Zona orbicularis, retinaculum flexorum
-Zona orbicularis, quadratum
?
Назвiть суглобовi поверхнi art.radioulnaris proximalis:
-Capitulum humeri, fovea capitis radii
-Trochlea humeri, incisura trochlearis ulnae
+Circumferentia articularis radii, incisura radialis ulnae
-Zona orbicularis, retinaculum flexorum
-Zona orbicularis, quadratum
?
Назвiть зв'язки, що змiцнюють лiктьовий суглоб:
-Zona orbicularis, retinaculum flexorum, lig. quadratum
-Lig. radiocarpeum dorsale, lig. collaterale carpi radiale, lig. collaterale carpi ulnare
+Lig.collaterale ulnare, lig.collaterale radiale, lig.anulare radii
-Lig. radiocarpeum dorsale, lig. collaterale carpi radiale
-Lig.carpi radiatum, lig. radiocarpeum dorsale
?
Назвiть нерви, якi можуть бути пошкодженi при оскольчатих переломах лiктьового суглоба:
-N.axillaris, n.musculocutaneus
+N.ulnaris, n.medianus, n.radialis
-N.ulnaris, n.intercostobrachialis, n.medianus, n.radialis
-N.cutaneus antebrachii medialis, n.intercostobrachialis, n.cutaneus antebrachii lateralis
-N.cutaneus antebrachii lateralis, r.palmaris n.medianus, r.cutaneus palmaris n.ulnaris
?
Якi м'язи обмежують "анатомiчну табакерку" попереду й зовнi:
-m.extensor pollicis longus, m.extensor digitorum
-m.extensor indicis
-m.abductor pollicis longus
-m.extensor pollicis longus
+m.abductor pollicis longus, m.extensor pollicis brevis
?
Cухожилки яких м'язiв обмежують "анатомiчну табакерку" позаду?
-m.abductor pollicis longus
-m.abductor pollicis longus, m.extensor pollicis brevis
+m.extensor pollicis longus
-m.extensor pollicis brevis
-m.extensor pollicis longus, m.extensor digitorum
?
Що проходить у пiдшкiрнiй клiтковинi основи "анатомiчної табакерки"?
-R.profundus n.radialis, r.palmaris n.ulnaris, r.dorsalis n.ulnaris, a.radialis
-N.ulnaris, n.medianus, n.radialis
+V.cephalica, n.cutaneus antebrachii lateralis, r.superficialis n.radialis
-N.cutaneus antebrachii lateralis, r.palmaris n.medianus, r.cutaneus palmaris n.ulnaris
-Cухожилия mm.extensor carpi radialis longus et brevis
?
Що проходить у першому фiброзному каналi задньої дiлянки зап'ястя?

-Cухожилия mm.extensor carpi radialis longus et brevis
-Vagina tendinum mm.extensoris digitorum et extensoris indicis
-Vagina tendinis m.extensoris pollicis longi
-синовиальное влагалище mm.extensor carpi radialis longus et brevis
+Vaginae tendinum mm.abductoris pollicis longi et extensoris pollicis brevis
?
Що проходить у другому фiброзному каналi задньої дiлянки зап'ястя?
-Vagina tendinis m.extensoris pollicis longi
-синовиальное влагалище mm.extensor carpi radialis longus et brevis
-Vaginae tendinum mm.abductoris pollicis longi et extensoris pollicis brevis
+Cухожилля mm.extensor carpi radialis longus et brevis, оточенi синовiальними пiхвами
-Vaginae tendinum mm.extensoris digitorum
?
Що проходить у третьому фiброзному каналi задньої дiлянки зап'ястя?
-синовиальное влагалище mm.extensor carpi radialis longus et brevis
-vagina tendinum mm.extensoris digitorum et extensoris indicis
+vagina tendinis m.extensoris pollicis longi
-Vaginae tendinum mm.extensoris digitorum
-vaginae tendinum mm.abductoris pollicis longi et extensoris pollicis brevis
?
Що проходить у четвертому фiброзному каналi задньої дiлянки зап'ястя?
-vagina tendinis m.extensoris digiti minimi
-Vaginae tendinum mm.extensoris digitorum
-vagina tendinis mm.extensor carpi ulnaris
+vagina tendinum mm.extensoris digitorum et extensoris indicis
-vagina tendinis m.extensoris pollicis longi
?
Що проходить у п'ятому фiброзному каналi задньої дiлянки зап'ястя?
-vagina tendinum mm.extensoris digitorum et extensoris indicis
+vagina tendinis m.extensoris digiti minimi
-Vaginae tendinum mm.extensoris digitorum
-vagina tendinis mm.extensor carpi ulnaris
-vagina tendinis m.extensoris pollicis longi
?
Що проходить у шостому фiброзному каналi задньої дiлянки зап'ястя?
-vagina tendinis m.extensoris digiti minimi
-Vaginae tendinum mm.extensoris digitorum
+vagina tendinis mm.extensor carpi ulnaris
-vagina tendinum mm.extensoris digitorum et extensoris indicis
-vagina tendinis m.extensoris pollicis longi
?
Що проходить у пiдшкiрнiй клiтковинi передньої дiлянки зап'ястя?
+V.mediana antebrachii, n.cutaneus antebrachii medialis et lateralis, r.palmaris n.medianus, r.cutaneus palmaris n.ulnaris
-R.superficialis n.radilis, a. et vv.ulnares, a. et vv.radiales, n.interosseus anterior
-V.cephalica, n.cutaneus antebrachii lateralis, r.superficialis n.radialis, r.profundus n.radialis, r.dorsalis n.ulnaris, a.radialis
-N.ulnaris, n.medianus, n.radialis
-R Retinaculum extensorum, дистальними кiнцями променевої i локтевої кiсток i мiжкостною мембраною
?
Чим утворений канал зап'ястя?
-R Retinaculum extensorum, дистальними кiнцями променевої i локтевої кiсток i мiжкостною мембраною
-Retinaculum flexorum, проксимальним рядом костей зап'ястя
+Retinaculum flexorum, дистальним рядом костей зап'ястя
-Retinaculum extensorum, оs hamatum
-Retinaculum flexorum, оs trapezium
?
Чим утворений canalis carpi radialis?
-Retinaculum extensorum, оs hamatum
-R Retinaculum extensorum, дистальними кiнцями променевої i локтевої кiсток i мiжкостною мембраною
-Membrana interossea, оs trapezium
-Retinaculum flexorum, дистальним рядом костей зап'ястя
+Retinaculum flexorum, оs trapezium
?
Що проходить у пiдшкiрнiй клiтковинi задньої дiлянки зап'ястя?
+V.cephalica, v.basilica, r.superficialis n.radialis, r.dorsalis n.ulnaris, n.cutaneus antebrachii posterior
-R.profundus n.radialis, r.palmaris n.medianus, r.palmaris n.ulnaris, v.mediana antebrachii
-R.superficialis n.radilis, a. et vv.ulnares, a. et vv.radiales, n.interosseus anterior
-V.cephalica, n.cutaneus antebrachii lateralis, r.profundus n.radialis, r.dorsalis n.ulnaris, a.radialis
-V.cephalica, n.cutaneus antebrachii lateralis, r.superficialis n.radialis, r.profundus n.radialis, r.dorsalis n.ulnaris, a.radialis

?
Як розташований судинно-нервовий пучок стегна в стегновому трикутнику на його основі (медіально-латерально)?
-Артерія, вена, нерв
+Вена, артерія, нерв
-Нерв, вена, артерія
-Нерв, артерія, вена
-Вена, нерв, артерія
?
3 якого джерела відбувається кровопостачання м'язів медіальної групи стегна (привідних)?
-A.pudenda externa
+A.obturatoria
-A.profunda femoris
-A.femoralis
-A. poplitea
?
Як розташований судинно-нервовий пучок підколінної ямки (ззаду наперед)?
-N.peroneus communis, v. saphena parva, а. poplitea
+N. tibialis, v. poplitea, а. poplitea
-V. poplitea, а. poplitea, n. tibialis
-A. poplitea, v. poplitea, n. tibialis
-R. femoralis n. genitofemoralis, a. femoralis, v. femoralis
?
Яким чином розташовані елементи стегнового судинно-нервового пучка в ділянці верхівки стегнового трикутника (спереду
назад)?
-N. femoralis, a. femoralis, v. femoralis
+N. saphenus, a. femoralis, v. femoralis
-N. femoralis, v. femoralis, a. femoralis
-N.peroneus communis, v. saphena parva, а. poplitea
-R. femoralis n. genitofemoralis, a. femoralis, v. femoralis
?
Під час хірургічної обробки вогнепальної рани, в ділянці стегнового трикутника прийнято рішення перев'язати стегнову
артерію. Яку гілку стегнової артерії треба намагатися залишити вище місця перев'язки для збереження колатерального
кровотоку нижньої кінцівки?
+A.profunda femoris
-A.epigastica superficialis
-A.pudenda externa
-A.circumflexa femoris lateralis
-A.circumflexa femoris medialis
?
На якому рівні нижче пахвинної зв'язки відходить глибока артерія стегна?
-На 1-2 см
+На 4-6 см
-На 3 см
-На 0.5 см
-На 10-12 см
?
Від якої поверхні стегнової артерії відходить глибока артерія стегна?
-Від передньої
+Від задньої
-Від медіальної
-Від верхньої
-Від передньо-латеральної
?
При доступі до стегнового судинно-нервового пучка в середній третині стегна хірург знайшов в підшкірній клітковині довгу
нервову гілку. Який це нерв?
-N.ichiadicus
+N.saphenus
-N.obturatorius
-N.femoralis
-N.peroneus communis
?
Як проводиться проекційна лінія Куєйна стегнової артерії?
-Від середини пахвової зв'язки досередини надколінника
+Від середини пахвової зв'язки до медіального надвиростка стегна
-Від точки на межі 2/5 медіальних і 3/5 латеральних довжини пахвової зв'язки до середини надколінника
-Від точки на межі 1/3 латеральних і 3/1 медіальних довжини пахвової зв'язки до середини надколінника
-Від tuberculum pubicum до tuberositas tibiae
?

При доступі до судинно-нервового пучка стегна в нижній третині хірург використав лінію Куєйна. В поверхневих шарах
судинно-нервовий пучок не знайдено. Яке анатомічне утворення треба розсікти, щоб дістатися до судин?
+Lamina vastoadductoria
-M.vastus medialis
-Fascia pectinea
-M.tibialis anterior
-Fascia lata
?
Як проводиться проекційна лінія судинно-нервового пучка a.tibiaiis anterior і n.peroneus profundus?
-Від tuberositas tibiae до медіальної кісточки
-Від tuberositas tibiae до середини відстані між кісточками
+Від середини відстані між tuberositas tibiae і caput fibulae до середини відстані між кісточками
-Від точки на межі 1/3 латеральних і 3/1 медіальних довжини пахвової зв'язки до середини надколінника
-Від середини відстані між tuberositas tibiae і caput fibulae до медіальної кісточки
?
Між якими м'язами лежить a.tibialis anterior і n.peroneus profundus в верхній третині гомілки?
-M.tibialis anterior і m.extensor hallucis longus
-M.extensor hallucis longus і m.extensor digitorum longus
+M.tibialis anterior і m.extensor digitorum longus
-M.extensor hallucis longus і m.peroneus longus
-M.extensor digitorum longus і m.peroneus longus
?
Xipypr проводить оголення a.tibialis anterior і n.peroneus profundus. Між якими м'язами лежить судинно-нервоий пучок в
нижній третині гомілки?
-M.tibialis anterior і m.extensor digitorum longus
-M.extensor hallucis longus і m.extensor digitorum longus
+M.tibialis anterior і m.extensor hallucis longus
-M.extensor digitorum longus і m.peroneus longus
-Мiж m.flexor carpi ulnaris i m.flexor digitorum superficialis
?
B якому каналі проходить a.tibialis posterior і n.tibialis?
-Canalis malleolaris
-Canalis carpalis
-Canalis musculoperonealis superior
+Canalis cruropopliteus
-Canalis musculoperonealis inferior
?
B якому каналі проходить a.peronea?
-Canalis cruropopliteus
-Canalis malleolaris
-Canalis carpalis
+Canalis musculoperonealis inferior
-Canalis musculoperonealis superior
?
Виникла потреба в оголенні a.tibialis posteriоr i n.tibialis в верхній третині гомілки. Як буде проведено проекційну лінію?
-Від tuberositas tibiae до медіальної кісточки
-Від tuberositas tibiae до середини відстані між медіальною кісточ¬кою і п'ятковим сухожилком
+Від середини підколінної ямки до середини відстані між медіальною кісточкою і п'ятковим сухожилком
-Від точки на межі 1/3 латеральних і 3/1 медіальних довжини пахвової зв'язки до середини надколінника
-Від голівки малогомілкової кістки до латеральної кісточки
?
До яких анатомічних утворень приложить передня великогомілкова артерія в нижній третині гомілки?
-Задній великогомілковий м'яз, довгий розгинач пальців, довгий згинач пальців
-M.tibialis anterior і m.extensor digitorum longus
-Довгий згинач великого пальця стопи, медіальний край малогомілкової кістки, великогомілкова кістка
+Передній великогомілковий м'яз, довгий розгинач великого пальця, великогомілкова кістка
-Латеральний край малогомілкової кістки, міжкісткова перетинка гомілки
?
До яких анатомічних утворень прилежить передня великогомілкова артерія в верхній третині гомілки?
-Передній великогомілковий м'яз, задній великогомілковий м'яз
-Довгий згинач пальців, довгий згинач великого пальця стопи
-M.tibialis anterior і m.extensor digitorum longus
+Довгий розгинач пальців, медіальний край малогомілкової кістки
-Латеральний край малогомілкової кістки, міжкісткова перетинка гомілки
?
При пораненні підключичної артерії в другому відділі хірург обирає оперативний доступ до a.subclavia. Який з доступів є
найкращим?
-Надключичний

-Підключичний
-За Пироговим
-За Люїсом
+За Джанелідзе
?
При пораненні підключичної артерії в грудному трикутнику виконано її перев'язку. Через які артерії буде здійснюватись
колатеральне кровопостачання верхньої кінцівки?
-A thoracica lateralis, a.thoracodorsalis,a.brachialis
-A.vertebralis, a.circumflexa humeri posterior, a.transversa coli
-A thoracica lateralis, a.thoracodorsalis
-Тr.costocervicaiis, tr.thireocervicalis, a.thoracoacromialis
+A.suprascapularis, a.circumflexa scapulae, a.transversa coli
?
При оголеннi пахвової артерiї хiрург провiв її проекцiйну лiнiю по передньому краю росту волосся. За яким методом
проведено проекцiйну лiнiю?
-За Лiсфранком
-За Лангенбеком
-За Джанелiдзе
-За Люїсом
+За Пироговим
?
Як здiйснюється обхiдний кровоток при перев`язцi а.ахillaris в trigonum clavipectorale вище вiдходження a.thoracoacromialis?
-A.subclavia > a.axillaris > a.thoracica lateralis > aa.intercostales anteriores > a.thoracodorsalis > a.subscapularis > a.axillaris
-A.subclavia > a.thoracoacromialis > r.acromialis > rete acromiale > aa.circumflexa humeri anterior et posterior > a.axillaris
-А.subclavia > a.transversa colli > r.profundus a.transversa colli > aa.circumflexa humeri anterior et posterior > a.axillaris
+A.subclavia > truncus thyreocervicalis > a.suprascapularis > a.circumflexa scapulae > a.subscapularis > a.axillaris
-A.axillaris > a.thoracoacromialis > r.acromialis > rete acromiale > aa.circumflexa humeri anterior et posterior > a.axillaris
?
Як здiйснюється обхiдний кровоток при перев`язцi a.axillaris в trigonum subpectorale нижче вiдходження a.subscapularis?
+A.axillaris > a.thoracoacromialis > r.acromialis > rete acromiale > aa.circumflexa humeri anterior et posterior > a.axillaris
-A.subclavia > truncus thyreocervicalis > a.suprascapularis > a.circumflexa scapulae > a.subscapularis > a. axillaris
-A.subclavia > a.axillaris > a.thoracica lateralis > aa.intercostales anteriores > a.thoracodorsalis > a.subscapularis > a.axillaris
-A.subclavia > a.transversa colli > r.profundus a.transversa colli > a.circumflexa scapulae > a.subscapularis > a.axillaris
-A.subclavia > truncus thyreocervicalis > a.suprascapularis > a.circumflexa scapulae > a.subscapularis > a.axillaris; a.axilaris >
a.thoracoacromialis > rete acromiale > aa.circumflexa humeri anterior et posterior > a.axillaris
?
Здїйснюючи доступ до плечової артерiї в середнiй третинi плеча хiрург намiчає лiнiю розтину шкiри. Як вона повинна
пройти?
-від вершини пахвової ямки по sulcus bicipitalis medialis до середини відстані між сухожиллям m.bicipitis brachii й
латеральним надвиростком плечової кістки
-від вершини пахвової ямки по sulcus bicipitalis lateralis до середини відстані між сухожиллям m.bicipitis brachii й
латеральним надвиростком плечової кістки
-на 1 см. медiальнiше sulcus bicipitalis lateralis
-Від точки на межі 1/3 латеральних і 3/1 медіальних довжини пахвової зв'язки до середини надколінника
+від вершини пахвової ямки по sulcus bicipitalis medialis до середини відстані між сухожиллям m.bicipitis brachii й
медіальним надвиростком плечової кістки
?
Як здiйснюється обхiдний кровоток при перев`язцi плечової артерiї в середнiй третинi плеча?
+A.brachialis > a.profunda brachii > a.collateralis radialis > a.recurrens radialis > a.radialis, a.brachialis > a.profunda brachii >
a.collateralis media > a.interossea recurrens > a.interossea posterior > a.interossea communis > a.ulnaris
-A.brachialis > a.collateralis ulnaris inferior > r.anterior a.recurrens ulnaris > a.ulnaris
-A.brachialis > a.collateralis ulnaris inferior > r.posterior a.recurrens ulnaris > a.ulnaris
-A.subclavia > a.axillaris > a.thoracica lateralis > aa.intercostales anteriores > a.thoracodorsalis > a.subscapularis > a.axillaris
-A.subclavia > truncus thyreocervicalis > a.suprascapularis > a.circumflexa scapulae > a.subscapularis > a.axillaris; a.axilaris >
a.thoracoacromialis > rete acromiale > aa.circumflexa humeri anterior et posterior > a.axillaris
?
Виникла необхiднiсть оголення лiктьової артерiї. Як проходить її проекцiйна лiнiя?
-Вiд середини лiктьової ямки до горохоподiбної кiстки
-Від точки на межі 1/3 латеральних і 3/1 медіальних довжини пахвової зв'язки до середини надколінника
-Вiд середини лiктьової ямки до шиловидного вiдростку променевої кiстки
-Вiд середини лiктьової ямки до середини вiдстанi мiж шиловидними вiдростками променевої i лiктьової кiстки
+Вiд медiального надвиростка плечової кiстки до горохоподiбної кiстки
?
Виникла необхiднiсть оголення променевої артерiї. Мiж якими м`язами вона знаходиться?
-Мiж m.flexor carpi ulnaris i m.flexor carpi radialis
-M.extensor hallucis longus і m.extensor digitorum longus
-Мiж m.flexor carpi ulnaris i m.flexor digitorum superficialis
-Мiж m.pronator teres i m.fiexor digitorum superficialis

+Мiж m.brachioradialis i m.flexor carpi radialis
?
Виникла необхiднiсть оголення променевої артерiї. Як проходить її проекцiйна лiнiя?
-Вiд середини лiктьової ямки до горохоподiбної кiстки
-Від точки на межі 1/3 латеральних і 3/1 медіальних довжини пахвової зв'язки до середини надколінника
-Вiд середини лiктьової ямки до середини вiдстанi мiж шиловидними вiдростками променевої i лiктьової кiстки
-Вiд латерального надвиростка плечової кiстки до горохоподiбної кiстки
+Вiд середини лiктьової ямки до шиловидного вiдростку променевої кiстки
?
Як здiйснюється обхiдний кровоток при перев`язцi стегнової артерiї в першому вiддiлi?
+A.iliaca interna > a.glutea interior > r.ascendens a.circumflexa femoris lateralis > a. circumflexa femoris lateralis > a.profunda
femoris > a.femoralis, a.iliaca interna > a.obturatoria > r. profundus a.circumflexa femoris medialis > a.circumflexa femoris medialis
> a.profunda femoris > a.femoralis
-A.femoralis > a.genus descendens > a.genus superior medialis et lateralis > a.poplitea
-A.brachialis > a.collateralis ulnaris inferior > r.anterior a.recurrens ulnaris > a.ulnaris
-A.brachialis > a.collateralis ulnaris inferior > r.posterior a.recurrens ulnaris > a.ulnaris
-A.femoralis > a.profunda femoris > a.genus descendens > a.genus superior medialis et lateralis > a.poplitea
?
У чому полягає операцiя Троянова-Тренделенбурга?
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених вен з окремих розрiзiв
+Оголення, перев`язка й перетинання v.saphena magna i її гiлок поблизу впадiння в стегнову вену
-Надфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
-Субфасцiальна перев`язка перфорантних вен
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених пiдшкiрних вен розрiзом вiд пахової складки до медiальної щиколотки
?
У чому полягає операцiя Бабкока?
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених пiдшкiрних вен розрiзом вiд пахової складки до медiальної щиколотки
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених вен з окремих розрiзiв
+Видалення великої пiдшкiрної вени за допомогою зонда
-Субфасцiальна перев`язка перфорантних вен
-Надфасцiальлна перев`язка неспроможних перфорантних вен
?
У чому полягає операцiя Маделунга?
-Оголення, перев`язка й перетинання v.saphena magna i її гiлок поблизу впадiння в стегнову вену
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених вен з окремих розрiзiв
+Перев`язка й висiчення варикозно розширених пiдшкiрних вен розрiзом вiд пахової складки до медiальної щиколотки
-Субфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
-Надфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
?
У чому полягає операцiя Нарата?
-Оголення, перев`язка й перетинання v.saphena magna i її припливiв поблизу впадання в стегнову вену
-Надфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
+Перев`язка й висiчення варикозно розширених вен з окремих розрiзiв
-Субфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених пiдшкiрних вен розрiзом вiд пахової складки до медiальної щиколотки
?
У чому полягає операцiя Коккета?
-Оголення, перев`язка й перетинання v.saphena magna i її припливiв поблизу впадання в стегнову вену
-Субфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
+Надфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених вен з окремих розрiзiв
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених пiдшкiрних вен розрiзом вiд пахової складки до медiальної щиколотки
?
У чому полягає операцiя Лiнтона?
-Надфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
-Оголення, перев`язка й перетинання v.saphena magna i її припливiв поблизу впадання в стегнову вену
+Субфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених вен з окремих розрiзiв
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених пiдшкiрних вен розрiзом вiд пахової складки до медiальної щиколотки
?
У чому полягає лiгатурний спосiб перев`язки варикозно розширених вен Шеде-Кохера?
-Субфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених вен з окремих розрiзiв
-Надфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
+Лiгатуру пiдводять пiд вену й виводять iз протилежної сторони, лiгатуру зав`язують над валиком з марлi
-Лiгатуру пiдводять пiд вену й виводять iз протилежної сторони, далi проводять у зворотному напрямку через викол над
веною й виводять через точку вкола
?

У чому полягає лiгатурний спосiб перев`язки варикозно-розширених вен по Клаппу-Соколову
+Лiгатуру пiдводять пiд вену й виводять iз протилежної сторони, далi проводять у зворотному напрямку через викол над
веною й виводять через точку вкола
-Лiгатуру пiдводять пiд вену й виводять iз протилежної сторони, лiгатуру зав`язують над валиком з марлi
-Субфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених вен з окремих розрiзiв
-Надфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
?
У чому полягає судинний шов Карреля?
-Накладають три П-подiбнi шва-держалки, мiж швами держалками накладають безперервнi обвивнi шви
-Накладають два вузлових шви-держалки, на кожну грань накладають П-подiбнi шви
-Лiгатуру пiдводять пiд вену й виводять iз протилежної сторони, лiгатуру зав`язують над валиком з марлi
-Накладають два вузлових шви-держалки, мiж швами держалками накладають безперервнi обвивнi шви
+Накладають три вузлових шви-держалки, мiж швами держалками накладають безперервнi обвивнi шви
?
У чому полягає судинний шов Карреля-Морозовой?
-Накладають три вузлових шви-держалки, мiж швами держалками накладають безперервнi обвивнi шви
+Накладають два вузлових шви-держалки, мiж швами держалками накладають безперервнi обвивнi шви
-Лiгатуру пiдводять пiд вену й виводять iз протилежної сторони, лiгатуру зав`язують над валиком з марлi
-Накладають три П-подiбнi шва-держалки, мiж швами держалками накладають безперервнi обвивнi шви
-Накладають два вузлових шви-держалки, на кожну грань накладають П-подiбнi шви
?
3 якою швидкiтю проходить рiст центрального кiнця нерву пiсля пошкодження?
-2-3 мм за добу.
+1-1,5 мм за добу.
-5-10 мм за добу.
-11-15 мм за добу.
-110-150 мм за добу.
?
Як накласти шви на нерв?
+Накладають фiксуючi шви-держалки через епiневрiй, а потiм накладають перiневральний та епiневральний шви
-Накладають три П-подiбнi шва-держалки, мiж швами держалками накладають безперервнi обвивнi шви
-Накладають фiксуючi шви-держалки через перiневрiй, а потiм накладають перiневральний та епiневральний шви
-Кiнцi нервiв захоплюють затискачем, попередньо зробивши епiневральную анестезiю
-Все перераховане
?
Як накласти шов Ланге?
+Спочатку прошивають периферичний кiнець сухожилля, а потiм центральний, центральний кiнець сухожилля прошивають
у поперечному напрямку й виводять через периферичний кiнець, де й зав`язують
-Спочатку прошивають центральний кiнець сухожилля прошивають у поперечному напрямку, а потiм 3-4 раза
перекрещюють стежки i у такий же спосiб прошивають периферичний кiнець сухожилля
-Кiнцi лiгатур зв`язують мiж собою й вузли розташовують у товщi сухожилля
-Накладають три П-подiбнi шва-держалки, мiж швами держалками накладають безперервнi обвивнi шви
-Спочатку прошивають периферичний кiнець сухожилля, а потiм виколюють через центр зрiз сухожилля, де й зав`язують
?
Який м`яз буде слугувати орієнтиром при оголенні a. brachialis в верхній третині плеча?
-m. brachialis
+m. corocobrachialis
-m. tricipitis brachii
-m. biceps brachii
-m.peroneus longus
?
Безпосереднім продовженням підключичної артерії є:
-ліктьова артерія
-променева артерія
+пахвова артерія
-глибока артерія плеча
-плечова артерія
?
Безпосереднім продовженням підключичної артерії є:
-ліктьова артерія
-глибока артерія плеча
-променева артерія
+пахвова артерія
-плечова артерія
?
Дистальною границею підключичної артерії є:
-ключиця

-верхня апертура грудної клітки
-міждрабинчастий простір
-глибока артерія плеча
+латеральний край I ребра
?
Відділами підключичної артерії є:
+від початку до внутрішнього краю переднього драбинчастого м'яза, в міждрабинчастому просторі, по виході з
міждрабинчастого простору
-від початку до ключиці, від ключиці до I ребра, від I ребра до підгрудного трикутника
-від вершини пахвової ямки по sulcus bicipitalis lateralis до середини відстані між сухожиллям m.bicipitis brachii й
латеральним надвиростком плечової кістки
-від початку до внутрішнього краю переднього драбинчастого м'яза, в міждрабинчастому просторі, від I ребра до
підгрудного трикутника
-від початку до зовнішнього краю середнього драбинчастого м'яза, в міждрабинчастому просторі, по виході з
міждрабинчастого простору
?
У першому відділі від підключичної артерії відходить:
+хребцева артерія, внутрішня грудна артерія, щитошийний стовбур
-A thoracica lateralis, a.thoracodorsalis,a.brachialis
-реберно-шийний стовбур, внутрішня грудна артерія, щитошийний стовбур
-поперечна артерія шиї, хребцева артерія, внутрішня грудна артерія
-верхня грудна артерія, грудоакромиальна артерія
?
У другому відділі від підключичної артерії відходить:
-хребцева артерія, внутрішня грудна артерія, щитошийний стовбур
-поперечна артерія шиї
-A thoracica lateralis, a.thoracodorsalis,a.brachialis
+реберно-шийний стовбур
-верхня грудна артерія, грудоакромиальна артерія
?
У третьому відділі від підключичної артерії відходить:
-реберно-шийний стовбур
-хребцева артерія, внутрішня грудна артерія, щитошийний стовбур
+поперечна артерія шиї
-A thoracica lateralis, a.thoracodorsalis,a.brachialis
-верхня грудна артерія, грудоакромиальна артерія
?
Надлопаткова артерія в надостну ямку проникає через:
-медіальный край лопатки
-латеральний край лопатки, обгинаючи її шейку
+вирізку лопатки
-нижній край малого грудного м'яза
-підостну ямку лопатки
?
Проксимальною границею пахвової артерії є:
-верхній край малого грудного м'яза
-нижній край малого грудного м'яза
-рівень II ребра
-медіальный край лопатки
+рівень I ребра
?
Дистальною границею пахвової артерії є:
-нижній край малого грудного м'яза
-верхній край малого грудного м'яза
-голівка плечової кістки
-медіальный край лопатки
+нижній край сухожилля найширшого м'яза спини
?
Перший відділ пахвової артерії відповідає:
-рівню грудного трикутника
-рівню підгрудного трикутника
-медіальному краю лопатки
-рівню лопатково-ключичного трикутника
+рівню ключично-грудного трикутника
?
Другий відділ пахвової артерії відповідає:
-рівню ключично-грудного трикутника
+рівню грудного трикутника

-медіальному краю лопатки
-рівню підгрудного трикутника
-рівню лопатково-ключичного трикутника
?
Третій відділ пахвової артерії відповідає:
-рівню грудного трикутника
-рівню ключично-грудного трикутника
+рівню підгрудного трикутника
-медіальному краю лопатки
-рівню лопатково-ключичного трикутника
?
У першому відділі від пахвової артерії відходять:
-латеральна грудна артерія
-надлопаткова артерія
-A thoracica lateralis, a.thoracodorsalis,a.brachialis
+верхня грудна артерія, грудоакроміальна артерія
-підлопаткова артерія, передня артерія огинаюча плечову кістку, задня артерія огинаюча плечову кістку
?
У другому відділі від пахвової артерії відходить:
-внутрішня грудна артерія
-верхня грудна артерія
+латеральна грудна артерія
-A thoracica lateralis, a.thoracodorsalis,a.brachialis
-грудоакроміальна артерія
?
У третьому відділі від пахвової артерії відходять:
+підлопаткова артерія, передня артерія огинаюча плечову кістку, задня артерія огинаюча плечову кістку
-верхня грудна артерія, грудоакроміальна артерія
-латеральна грудна артерія
-A thoracica lateralis, a.thoracodorsalis,a.brachialis
-передня артерія огинаюча плечову кістку, задня артерія огинаюча плечову кістку
?
Підлопаткова артерія ділиться на:
-передню артерію огинаючу плечову кістку і задню артерію огинаючу плечову кістку
-верхню грудну артерію і грудоакроміальну артерію
-A thoracica lateralis, a.thoracodorsalis,a.brachialis
+грудоспинну артерію і артерію, огинаючу лопатку
-латеральна грудна артерія і грудоакроміальна артерія
?
Артерія огинаюча лопатку, проходить на дорсальну поверхню лопатки через:
-чотиристоронній отвір
-вирізку лопатки
+тристоронній отвір
-верхній край малого грудного м'яза
-медіальный край лопатки
?
Задня артерія огинаюча плечову кістку, проходить на дорсальну поверхню через:
-тристоронній отвір
-вирізку лопатки
-верхній край малого грудного м'яза
+чотиристоронній отвір
-медіальный край лопатки
?
Продовженням пахвової артерії є:
-променева артерия
-ліктьова артерія
+плечова артерія
-A thoracica lateralis
-підлопаткова артерія
?
Проксимальною границею плечової артерії є:
-нижній край малого грудного м'яза
-чотиристоронній отвір
-верхній край малого грудного м'яза
+нижній край великого грудного м'яза
-тристоронній отвір
?
Кінцевими гілками плечової артерії є:

-глибока артерія плеча і м'язеві гілки
-верхня ліктьова колатеральна артерія
-A thoracica lateralis, a.thoracodorsalis,a.brachialis
-нижня ліктьова колатеральна артерія
+променева артерія і ліктьова артерія
?
Від стовбура плечової артерії відходять:
+м'язеві гілки, глибока артерія плеча, верхня ліктьова колатеральна артерія, нижня ліктьова колатеральна артерія
-середню колатеральну артерію, верхня ліктьова колатеральна артерія, нижня ліктьова колатеральна артерія
-середня колатеральна артерія, променева колатеральна артерія
-A thoracica lateralis, a.thoracodorsalis,a.brachialis
-м'язеві гілки, глибока артерія плеча, середня колатеральна артерія, променева колатеральна артерія
?
Від глибокої артерії плеча відходять:
-м'язеві гілки, верхня ліктьова колатеральна артерія
-середня колатеральна артерія, верхня ліктьова колатеральна артерія
-середня колатеральна артерія, нижня ліктьова колатеральна артерія
-A thoracica lateralis, a.thoracodorsalis,a.brachialis
+середня колатеральна артерія, променева колатеральна артерія
?
Середня колатеральна артерія проходить:
-у передній латеральній ліктьовій борозні
-у медіальній задній ліктьовій борозні
-у медіальній борозні плеча
-у верхнього краю малого грудного м'яза
+у задній латеральній ліктьовій борозні
?
Середня колатеральна артерія анастомозує:
-із зворотньою променевою артерією
+із зворотньою міжкістковою артерією
-у верхнього краю малого грудного м'яза
-із задньою гілкою ліктьової зворотньої артерії
-із передньою гілкою ліктьової зворотньої артерії
?
Променева колатеральна артерія проходить:
-у задній латеральній ліктьовій борозні
-у медіальній задній ліктьовій борозні
-у верхнього краю малого грудного м'яза
+у передній латеральній ліктьовій борозні
-у медіальній борозні плеча
?
Променева колатеральна артерія анастомозує:
-із зворотньою міжкістковою артерією
-із задньою гілкою ліктьової зворотньої артерії
+із променевою зворотньою артерією
-із а.thoracica lateralis, a.thoracodorsalis
-із передньою гілкою ліктьової зворотньої артерії
?
Верхня ліктьова колатеральна артерія:
-лягає в медіальну передню ліктьову борозну
+лягає в медіальну задню ліктьову борозну
-проходить у передній латеральній ліктьовій борозні
-проходить в каналі променевого нерва
-проходить у передній бічній ліктьовій борозні
?
Верхня ліктьова колатеральна артерія:
-анастомозує із передньою гілкою ліктьової зворотньої артерії
-анастомозує із променевою зворотньою артерією
+анастомозує із задньою гілкою ліктьової зворотньої артерії
-із а.thoracica lateralis, a.thoracodorsalis
-анастомозує із зворотньою міжкістковою артерією
?
Нижня ліктьова колатеральна артерія:
-анастомозує із задньою гілкою ліктьової зворотньої артерії
-анастомозує із променевою зворотньою артерією
-із а.thoracica lateralis, a.thoracodorsalis
+анастомозує із передньою гілкою ліктьової зворотньої артерії
-анастомозує із зворотньою міжкістковою артерією

?
Пульс на передпліччі, як правило, визначають:
-у нижній третині передпліччя на ліктьовій артерії
-у середніх відділах передпліччя на ліктьовій артерії
+у нижній третині передпліччя на променевій артерії
-на передній міжкістковій артерії
-у передній бічній ліктьовій борозні
?
У проксимальному відділі передпліччя ліктьова артерія розташовується:
-між поверхневим згиначем пальців і сухожиллями ліктьового згинача зап'ястя
-між круглим пронатором і довгим долонним м'язом
-між глибоким згиначем пальців і кісткою
-лягає в медіальну передню ліктьову борозну
+між поверхневим і глибоким згиначем пальців
?
Від ліктьової артерії у верхній третині передпліччя відходять:
-м'язові гілки, ліктьова зворотна артерія, передня міжкісткова артерія
-глибока долонна гілка, м'язові гілки, ліктьова зворотна артерія
-а.thoracica lateralis, a.thoracodorsalis
+м'язові гілки, ліктьова зворотна артерія, загальна міжкісткова артерія
-променева зворотна артерія
?
Поверхнева долонна дуга формується за рахунок анастомозу між:
+поверхневою долонною гілкою променевої артерії й кінцевим відділом ліктьової артерії
-кінцевим відділом променевої та ліктьової артерії
-анастомозує із зворотньою міжкістковою артерією
-долонною зап'ястною гілкою променевої артерії й однойменною гілкою ліктьової артерії
-кінцевим відділом променевої артерії й глибокою долонною гілкою ліктьової артерії
?
Від зовнішньої клубової артерії відходять:
-поверхнева надчеревна артерія, поверхнева артерія огинаюча клубову кістку
-глибока артерія стегна, низхідна колінна артерія
-а.thoracica lateralis, a.thoracodorsalis
+нижня надчеревна артерія, глибока артерія огинаюча клубову кістку
-нижня надчеревна артерія
?
Стегнова артерія є продовженням:
-загальної клубової артерії
+зовнішньої клубової артерії
-внутрішньої клубової артерії
-а.thoracica lateralis
-затульної артерії
?
Від стегнової артерії відходять:
+поверхнева надчеревна артерія, поверхнева артерія огинаюча клубову кістку, зовнішні статеві артерії, глибока артерія
стегна, низхідна колінна артерія
-поверхнева надчеревна артерія, поверхнева артерія огинаюча клубову кістку
-зовнішні статеві артерії, глибока артерія стегна, низхідна колінна артерія
-а.thoracica lateralis, a.thoracodorsalis
-латеральна та медіальна артерія, огинаюча стегнову кістку, проривні (перша, друга й третя)
?
Від глибокої артерії стегна відходять:
+латеральна та медіальна артерія, огинаюча стегнову кістку, проривні (перша, друга й третя)
-проривні (перша, друга й третя)
-а.thoracica lateralis, a.thoracodorsalis
-поверхнева надчеревна артерія, поверхнева артерія огинаюча клубову кістку
-зовнішні статеві артерії, глибока артерія стегна, низхідна колінна артерія
?
При оголеннi пахвової артерiї хiрург провiв її проекцiйну лiнiю по межi передньої i середньої третини ширини пахвової
ямки. За яким методом проведено проекцiйну лiнiю?
-За Лiсфранком
+За Пироговим
-За Лангенбеком
-За Джанелiдзе
-За Люъсом
?
Як здiйснюється обхiдний кровоток при перев`язцi а.ахillaris в trigonum clavipectorale вище вiдходження a.thoracoacromialis?
-A.subclavia > a.axillaris > a.thoracica lateralis > aa.intercostales anteriores > a.thoracodorsalis > a.subscapularis > a.axillaris

+A.subclavia > truncus thyreocervicalis > a.suprascapularis > a.circumflexa scapulae > a.subscapularis > a.axillaris
-A.subclavia > a.thoracoacromialis > r.acromialis > rete acromiale > aa.circumflexa humeri anterior et posterior > a.axillaris
-А.subclavia > a.transversa colli > r.profundus a.transversa colli > aa.circumflexa humeri anterior et posterior > a.axillaris
-A.axillaris > a.thoracica interna > aa.intercostales anteriores > a.thoracica lateralis > a.axillaris
?
Як здiйснюється обхiдний кровоток при перев`язцi a.axillaris в trigonum pectorale?
+A.subclavia > truncus thyreocervicalis > a.suprascapularis > a.circumflexa scapulae > a.subscapularis > a.axillaris; a.axilaris >
a.thoracoacromialis > rete acromiale > aa.circumflexa humeri anterior et posterior > a.axillaris
-A.subclavia > a.transversa colli > a.suprascapularis > a.circumflexa scapulae > a.subscapularis > a.axillaris
-A.axillaris > a.thoracica interna > aa.intercostales anteriores > a.thoracica lateralis > a.axillaris
-A.subclavia > a.axillaris > a.thoracica lateralis > aa.intercostales anteriores > a.thoracodorsalis > a.subscapularis > a.axillaris
-A.subclavia > a.transversa colli > r.profundus a.transversa colli > a.circumflexa scapulae > a.subscapularis > a.axillaris
?
Як здiйснюється обхiдний кровоток при перев`язцi a.axillaris в trigonum subpectorale нижче вiдходження a.subscapularis?
-A.subclavia > truncus thyreocervicalis > a.suprascapularis > a.circumflexa scapulae > a.subscapularis > a. axillaris
+A.axillaris > a.thoracoacromialis > r.acromialis > rete acromiale > aa.circumflexa humeri anterior et posterior > a.axillaris
-A.subclavia > a.transversa colli > r.profundus a.transversa colli > a.circumflexa scapulae > a.subscapularis > a.axillaris
-A.subclavia > a.axillaris > a.thoracica lateralis > aa.intercostales anteriores > a.thoracodorsalis > a.subscapularis > a.axillaris
-A.subclavia > truncus thyreocervicalis > a.suprascapularis > a.circumflexa scapulae > a.subscapularis > a.axillaris; a.axilaris >
a.thoracoacromialis > rete acromiale > aa.circumflexa humeri anterior et posterior > a.axillaris
?
Здїйснюючи доступ до плечової артерiї в середнiй третинi плеча хiрург намiчає лiнiю розтину шкiри. Як вона повинна
пройти?
-По sulcus bicipitalis lateralis
+На 1 см. медiальнiше sulcus bicipitalis medialis
-На 1 см. латеральнiше sulcus bicipitalis medialis
-На 1 см. медiальнiше sulcus bicipitalis lateralis
-На 1 см. догори від sulcus bicipitalis lateralis
?
Як здiйснюється обхiдний кровоток при перев`язцi плечової артерiї в середнiй третинi плеча?
+A.brachialis > a.profunda brachii > a.collateralis radialis > a.recurrens radialis > a.radialis, a.brachialis > a.profunda brachii >
a.collateralis media > a.interossea recurrens > a.interossea posterior > a.interossea communis > a.ulnaris
-A.brachialis > a.collateralis ulnaris inferior > r.anterior a.recurrens ulnaris > a.ulnaris
-A.brachialis > a.collateralis ulnaris inferior > r.posterior a.recurrens ulnaris > a.ulnaris
-A.subclavia > a.axillaris > a.thoracica lateralis > aa.intercostales anteriores > a.thoracodorsalis > a.subscapularis > a.axillaris
-A.subclavia > truncus thyreocervicalis > a.suprascapularis > a.circumflexa scapulae > a.subscapularis > a.axillaris; a.axilaris >
a.thoracoacromialis > rete acromiale > aa.circumflexa humeri anterior et posterior > a.axillaris
?
Виникла необхiднiсть оголення лiктьової артерiї. Як проходить її проекцiйна лiнiя?
-Вiд середини лiктьової ямки до горохоподiбної кiстки
+Вiд медiального надвиростка плечової кiстки до горохоподiбної кiстки
-Вiд латерального надвиростка плечової кiстки до горохоподiбної кiстки
-Вiд середини лiктьової ямки до шиловидного вiдростку променевої кiстки
-Вiд середини лiктьової ямки до середини вiдстанi мiж шиловидними вiдростками променевої i лiктьової кiстки
?
Виникла необхiднiсть оголення променевої артерiї. Мiж якими м`язами вона знаходиться?
-Мiж m.flexor carpi ulnaris i m.flexor carpi radialis
+Мiж m.brachioradialis i m.flexor carpi radialis
-Мiж m.flexor carpi ulnaris i m.flexor digitorum superficialis
-Мiж m.pronator teres i m.fiexor digitorum superficialis
-Мiж m.pronator teres i m.fiexor digitorum profundus
?
Виникла необхiднiсть оголення променевої артерiї. Як проходить її проекцiйна лiнiя?
-Вiд середини лiктьової ямки до горохоподiбної кiстки
+Вiд середини лiктьової ямки до шиловидного вiдростку променевої кiстки
-Вiд середини лiктьової ямки до середини вiдстанi мiж шиловидними вiдростками променевої i лiктьової кiстки
-Вiд латерального надвиростка плечової кiстки до горохоподiбної кiстки
-Вiд медiального надвиростка плечової кiстки до горохоподiбної кiстки
?
Як здiйснюється обхiдний кровоток при перев`язцi стегнової артерiї в першому вiддiлi?
+A.iliaca interna > a.glutea interior > r.ascendens a.circumflexa femoris lateralis > a. circumflexa femoris lateralis > a.profunda
femoris > a.femoralis, a.iliaca interna > a.obturatoria > r. profundus a.circumflexa femoris medialis > -a.circumflexa femoris medialis
> a.profunda femoris > a.femoralis
-A.femoralis > a.genus descendens > a.genus superior medialis et lateralis > a.poplitea
-A.femoralis > a.profunda femoris > a.genus descendens > a.genus superior medialis et lateralis > a.poplitea
-A.subclavia > a.transversa colli > a.suprascapularis > a.circumflexa scapulae > a.subscapularis > a.axillaris
-A.axillaris > a.thoracica interna > aa.intercostales anteriores > a.thoracica lateralis > a.axillaris
?

Яку пробу використовують для дiагностики клапанної недостатностi поверхневих вен?
-Пратта
-Шейниса
+Троянова-Тренделенбурга
-Дельбе-пертеса
-Осава-Гарлока
?
Якi проби найбiльш демонстративнi для дiагностики неспроможних перфорантних вен?
-Троянова-Тренделенбурга
-Дельбе-Пертеса
+Пратта, Шейниса
-Шеде-Кохера
-Осава-Гарлока
?
Якi проби використовують для дiагностики прохiдностi глибоких вен?
-Шейниса
-Троянова-Тренделенбурга
+Пратта, Дельбе-Пертеса
-Шеде-кохера
-Осава-Гарлока
?
У чому полягає операцiя Троянова-Тренделенбурга?
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених вен з окремих розрiзiв
-Надфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
+Оголення, перев`язка й перетинання v.saphena magna i її гiлок поблизу впадiння в стегнову вену
-Субфасцiальна перев`язка перфорантних вен
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених пiдшкiрних вен розрiзом вiд пахової складки до медiальної щиколотки
?
У чому полягає операцiя Бабкока?
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених пiдшкiрних вен розрiзом вiд пахової складки до медiальної щиколотки
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених вен з окремих розрiзiв
+Видалення великої пiдшкiрної вени за допомогою зонда
-Надфасцiальлна перев`язка неспроможних перфорантних вен
-Субфасцiальна перев`язка перфорантних вен
?
У чому полягає операцiя Маделунга?
-Оголення, перев`язка й перетинання v.saphena magna i її гiлок поблизу впадiння в стегнову вену
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених вен з окремих розрiзiв
+Перев`язка й висiчення варикозно розширених пiдшкiрних вен розрiзом вiд пахової складки до медiальної щиколотки
-Субфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
-Надфасцiальлна перев`язка неспроможних перфорантних вен
?
У чому полягає операцiя Нарата?
-Оголення, перев`язка й перетинання v.saphena magna i її припливiв поблизу впадання в стегнову вену
-Надфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
+Перев`язка й висiчення варикозно розширених вен з окремих розрiзiв
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених пiдшкiрних вен розрiзом вiд пахової складки до медiальної щиколотки
-Субфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
?
У чому полягає операцiя Коккета?
-Оголення, перев`язка й перетинання v.saphena magna i її припливiв поблизу впадання в стегнову вену
-Субфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
+Надфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених вен з окремих розрiзiв
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених пiдшкiрних вен розрiзом вiд пахової складки до медiальної щиколотки
?
У чому полягає операцiя Лiнтона?
-Надфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
-Оголення, перев`язка й перетинання v.saphena magna i її припливiв поблизу впадання в стегнову вену
+Субфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених вен з окремих розрiзiв
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених пiдшкiрних вен розрiзом вiд пахової складки до медiальної щиколотки
?
У чому полягає лiгатурний спосiб перев`язки варикозно розширених вен Шеде-Кохера?
-Субфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
-Надфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених пiдшкiрних вен розрiзом вiд пахової складки до медiальної щиколотки
+Лiгатуру пiдводять пiд вену й виводять iз протилежної сторони, лiгатуру зав`язують над валиком з марлi

-Лiгатуру пiдводять пiд вену й виводять iз протилежної сторони, далi проводять у зворотному напрямку через викол над
веною й виводять через точку вкола
?
У чому полягає лiгатурний спосiб перев`язки варикозно- розширених вен по Клаппу-Соколову
+Лiгатуру пiдводять пiд вену й виводять iз протилежної сторони, далi проводять у зворотному напрямку через викол над
веною й виводять через точку вкола
-Лiгатуру пiдводять пiд вену й виводять iз протилежної сторони, лiгатуру зав`язують над валиком з марлi
-Субфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених пiдшкiрних вен розрiзом вiд пахової складки до медiальної щиколотки
-Надфасцiальна перев`язка неспроможних перфорантних вен
?
У чому полягає судинний шов Карреля?
-Накладають три П-подiбнi шва-держалки, мiж швами держалками накладають безперервнi обвивнi шви
-Накладають два вузлових шви-держалки, на кожну грань накладають П-подiбнi шви
-Накладають два вузлових шви-держалки, мiж швами держалками накладають безперервнi обвивнi шви
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених пiдшкiрних вен розрiзом вiд пахової складки до медiальної щиколотки
+Накладають три вузлових шви-держалки, мiж швами держалками накладають безперервнi обвивнi шви
?
У чому полягає судинний шов Карреля-Морозовой?
-Накладають три вузлових шви-держалки, мiж швами держалками накладають безперервнi обвивнi шви
-Накладають три П-подiбнi шва-держалки, мiж швами держалками накладають безперервнi обвивнi шви
-Накладають два вузлових шви-держалки, на кожну грань накладають П-подiбнi шви
-Перев`язка й висiчення варикозно розширених пiдшкiрних вен розрiзом вiд пахової складки до медiальної щиколотки
+Накладають два вузлових шви-держалки, мiж швами держалками накладають безперервнi обвивнi шви
?
Назвiть абсолютнi показання до ампутацiї кiнцiвки:
+Повний або майже повний травматичний вiдрив кiнцiвки, вiдкритi ушкодження кiнцiвки з роздробленням кiсток i суглобiв,
розрив магiстральних судин, головних стовбурiв нервiв, значним пошкодженням м`язiв, гангрена кiнцiвки, тяжка iнфекцiя,
злоякiснi пухлини кiсток
-Вродженi вади
-Варикозно розширені вени
-Хронiчний остеомiєлiт кiсток
-Хронiчний туберкульоз суглобiв
?
Назвiть вiдноснi показання до ампутацiї кiнцiвки:
-Повний або майже повний травматичний вiдрив кiнцiвки, вiдкритi ушкодження кiнцiвки з роздробленням кiсток i суглобiв,
розрив магiстральних судин, головних стовбурiв нервiв, значним пошкодженням м`язiв, гангрена кiнцiвки, тяжка iнфекцiя,
злоякiснi пухлини кiсток
-Гангрена кiнцiвки
-Варикозно розширені вени
+Хронiчний туберкульоз кiсток, нейротрофiчнi виразки, що не пiддаються лiкуванню, хронiчний остеомiєлiт кiсток,
уродженi калiцтва
-При виражених запальних явищах, що загрожує життю хворого
?
Коли виконується вторинна ампутацiя кiнцiвки?
-За вiдносним показанням
-При варикозно розширених венах
-Коли кукса непридатна для протезування
-Найближчим часом пiсля травми за екстреними показниками
+При виражених запальних явищах, що загрожують життю хворого
?
Коли виконуються пiзнi ампутацiї кiнцiвок?
-Коли кукса непридатна для протезування
-При виражених запальних явищах, що загрожують життю хворого
-Найближчим часом пiсля травми за екстреними показниками
+За вiдносними показниками
-При варикозно розширених венах
?
Коли виконуються повторнi ампутацiї кiнцiвок?
-За вiдносним показанням
-При варикозно розширених венах
-При виражених запальних явищах, що загрожують життю хворого
+Коли кукса непридатна для протезування
-Найближчим часом пiсля травми за екстреними показниками
?
Як розсiкаються тканини при гiльотиннiй ампутацiї?
-М`якi тканини розсiкаються до кiстки
-Кiстка перепилюється на рiвнi м`яких тканин, що скоротилися

-Спочатку розсiкаєть шкiру, пiдшкiрну клiтковинну й поверхневу фасцiю, на рiвнi шкiри, що скоротилася, перетинаються
м`язи, кiстку перепилюється по краю скорочених й вiдтягнутих м`язiв
+В однiй площинi, на одному рiвнi розсiкаються м`якi тканини й перепилюється кiстка
-Кiстка перепилюється проксимально вiд м`яких тканин, що скоротилися
?
Коли застосовується гiльотинна ампутацiя?
-Коли кукса непридатна для протезування, за вiдносним показанням
-Кiстка перепилюється на рiвнi м`яких тканин, що скоротилися
-При виражених запальних явищах, що загрожують життю хворого
-Найближчим часом пiсля травми за екстреними показниками
+У важких хворих, при розвитку газової гангрени, у воєнний час
?
Як виконується одномомента колову ампутацiя?
-В однiй площинi, на одному рiвнi розсiкаються м`якi тканини й перепилюється кiстка
-М`якi тканини розсiкаються до кiстки
-Спочатку розсiкаєть шкiру, пiдшкiрну клiтковинну й поверхневу фасцiю, на рiвнi шкiри, що скоротилася, перетинаються
м`язи, кiстку перепилюється по краю скорочених й вiдтягнутих м`язiв
-Спочатку розсiкається шкiра, пiдшкiрна клiтковина й фасцiя, а потiм розсiкаються м`язи i перепилюєть кiстка
+Шкiра розсiкається разом з м`язами в однiй площинi, кiстка перепилюється по краю вiдтягнутих проксимально м`яких
тканин, що скоротилися
?
Як виконується двухмоментная колову ампутацiя кiнцiвки?
+Спочатку розсiкаєть шкiру, пiдшкiрну клiтковинну й поверхневу фасцiю, на рiвнi шкiри, що скоротилася, перетинаються
м`язи, кiстку перепилюєть по краю скорочених й вiдтягнутих м`язiв
-В однiй площинi, на одному рiвнi розсiкаються м`якi тканини й перепилюється кiстка
-Шкiра розсiкається разом з м`язами в однiй площинi, кiстка перепилюється по краю вiдтягнутих проксимально м`яких
тканин, що скоротилися
-Кiстка перепилюється на рiвнi м`яких тканин, що скоротилися
-М`якi тканини розсiкаються до кiстки
?
Де накладається кровоспинний джгут при ампутацiї кiнцiвки при iшемiчних судинних захворюваннях?
-Не накладається
-Вище рівня ампутації
-Тiльки проксимально рiвня ампутацiї
+Тiльки дистально рiвня ампутацiї
-Якнайближче до мiсця перетинання тканин проксимально й дистально рiвня ампутацiї
?
Де роблять розрiз шкiри при круговому методi ампутацiї кiнцiвки?
-Проксимально передбачуваного рiвня ампутацiї, на 1/2 дiаметра окружностi кiнцiвки на рiвнi ампутацiї
-Проксимально передбачуваного рiвня ампутацiї, на 1/4 дiаметра окружностi кiнцiвки на рiвнi ампутацiї
+Дистально передбачуваного рiвня ампутацiї, на величину дiаметра окружностi кiнцiвки на рiвнi ампутацiї
-Дистально на 15 см передбачуваного рiвня ампутацiї, на довжину окружностi кiнцiвки на рiвнi ампутацiї
-Проксимально передбачуваного рiвня ампутацiї, на величину дiаметра окружностi кiнцiвки на рiвнi ампутацiї
?
Чому дорiвнює довжина шматка при ампутацiї кiнцiвки?
-Повинна рiвнятися 1/2 дiаметру окружностi кiнцiвки на рiвнi ампутацiї
-Проксимально передбачуваного рiвня ампутацiї, на 1/4 дiаметра окружностi кiнцiвки на рiвнi ампутацiї
+Повинна рiвнятися дiаметру кiнцiвки на рiвнi ампутацiї з додаванням 1/6 довжини окружностi на скоротнiсть тканин
-Повинна рiвнятися довжинi окружностi кiнцiвки на рiвнi ампутацiї з додаванням 2/3 довжини окружностi на скоротнiсть
тканин
-Повинна рiвнятися 1/6 дiаметру окружностi кiнцiвки на рiвнi ампутацiї
?
Як робиться обробка м`язiв при мiопластичнiй ампутацiї?
-М`язи перетинаються на 2-3 см проксимально рiвня перепилювання кiстки, далi пiдшивають до кiсткового опилу, або
зшивають над опилом кiстки
+М`язи перетинаються на 2-3 см дистально рiвня перепилювання кiстки, далi пiдшивають до кiсткового опилу, або
зшивають над опилом кiстки
-Дистально на 15 см передбачуваного рiвня ампутацiї, далi м`язи зшивають мiж собою
-М`якi тканини розсiкаються до кiстки
-М`язи перетинаються на 8-10 см дистально рiвня перепилювання кiстки, далi пiдшивають до кiсткового опилу
?
Як виконати екзартикуляцiю II пальця кистi?
+По Фарабефу, розрiз починають на тильнiй поверхнi на рiвнi п`ястно-фалангового суглоба далi ведуть до середини
основної фаланги променевої сторони, через долонну поверхню до лiктьового краю фаланги й, не доходячи до
мiжпальцьової складки, повертають а тильну поверхню до початку розрiзу
-По Люппi, роблять поперечний розрiз на рiвнi долонно- пальцевої складки, на тильнiй поверхнi роблять поздовжнiй розрiз
над голiвкою п`ясткової кiстки й доводять до кругового розрiзу

-По Мальгеню, проксимальна частина розрiзу не досягає I п`ястно -фалангового зчленування, дистальна частина розрiзу не
доходить до мiжфалангової шкiрної складки
-По Гаранжо, розрiз шкiри проводять по пiдошвенно-пальцевiй складцi, тильний розрiз має "фестончатий" вигляд i
проходить дистально мiжпальцевої складки
-По Люїсу, шкiра розсiкається разом з м`язами в однiй площинi, кiстка перепилюється по краю вiдтягнутих проксимально
м`яких тканин, що скоротилися
?
Як виконують екзартикуляцiю III пальця кистi?
+По Люппi, роблять поперечний розрiз на рiвнi долонно- пальцевої складки, на тильнiй поверхнi роблять поздовжнiй розрiз
над голiвкою п`ясткової кiстки й доводять до кругового розрiзу
-По Фарабефу, розрiз починають на тильнiй поверхнi на рiвнi п`ястно-фалангового суглоба далi ведуть до середини основної
фаланги променевої сторони, через долонну поверхню до лiктьового краю фаланги й, не доходячи до мiжпальцевої складки,
повертають а тильну поверхню до початку розрiзу
-По Мальгеню, проксимальна частина розрiзу не досягає I п`ястно -фалангового зчленування, дистальна частина розрiзу не
доходить до мiжфалангової шкiрної складки
-По Гаранжо, розрiз шкiри проводять по пiдошвенно-пальцевiй складцi, тильний розрiз має "фестончатий" вигляд i
проходить дистально мiжпальцевої складки
-По Люїсу, шкiра розсiкається разом з м`язами в однiй площинi, кiстка перепилюється по краю вiдтягнутих проксимально
м`яких тканин, що скоротилися
?
Як виконати екзартикуляцiю I пальця кистi?
+По Мальгеню, проксимальна частина розрiзу не досягає I п`ястно -фалангового зчленування, дистальна частина розрiзу не
доходить до мiжфалангової шкiрної складки
-По Фарабефу, розрiз починають на тильнiй поверхнi на рiвнi п`ястно-фалангового суглоба далi ведуть до середини основної
фаланги променевої сторони, через долонну поверхню до лiктьового краю фаланги й, не доходячи до мiжпальцьової
складки, повертають на тильну поверхню до початку розрiзу
-По Люппi, роблять поперечний розрiз на рiвнi долонно-пальцевої складки, на тильнiй поверхнi роблять поздовжнiй розрiз
над голiвкою п`ясткової кiстки й доводять до кругового розрiзу
-По Гаранжо, розрiз шкiри проводять по пiдошвенно-пальцевiй складцi, тильний розрiз має "фестончатий" вигляд i
проходить дистально мiжпальцевої складки
-По Люїсу, шкiра розсiкається разом з м`язами в однiй площинi, кiстка перепилюється по краю вiдтягнутих проксимально
м`яких тканин, що скоротилися
?
Хворому показано вичленення великого пальця. За яким методом воно виконується?
-За Люппi
-За Фарабефом
+За Мальгенем
-Методом ракетки
-За Кушингом
?
Хворому показано вичленення 3-го пальця. За яким методом воно виконується?
-За Фарабефом
-За Пироговим
+За Люппi
-За Мальгенем
-За Кушингом
?
Хворому показано вичленення 5-го пальця. За яким методом воно виконується?
-За Люппi
+За Фарабефом
-Методом ракетки
-За Клаппом
-За Кушингом
?
Хворому показано вичленення 4-го пальця. За яким методом воно виконується?
-За Фарабефом
-Методом Пирогова
+За Люппi
-За Клаппом
-За Кушингом
?
Хворому показано вичленення 2-го пальця. За яким методом воно виконується?
-Методом ракетки
-За Мальгенем
-За Кушингом
+За Фарабефом
-За Клаппом
?

Як виконати вичленовування пальцiв стопи?
-По Люїсу, шкiра розсiкається разом з м`язами в однiй площинi, кiстка перепилюється по краю вiдтягнутих проксимально
м`яких тканин, що скоротилися
+По Гаранжо, розрiз шкiри проводять по пiдошвенно-пальцевiй складцi, тильний розрiз має "фестончатий" вигляд i
проходить дистально мiжпальцевої складки
-По Шарпу, тильний розрiз проводиться опуклiстю вперед вiд бугристостi V плюсневої кiстки до пiдстави I плюсневої,
пiдошовенний розрiз проводиться дугоподiбно опуклiстю, що досягає голiвок плюсневих кiсток, плюсневi кiстки
перепилюються, пiдошвенний маток викроюють сзаду наперед, залишаючи в ньому сухожильно-м`язово-сухожильнi
елементи
-По Мальгеню, проксимальна частина розрiзу не досягає I п`ястно -фалангового зчленування, дистальна частина розрiзу не
доходить до мiжфалангової шкiрної складки
-По Фарабефу, розрiз починають на тильнiй поверхнi на рiвнi п`ястно-фалангового суглоба далi ведуть до середини основної
фаланги променевої сторони, через долонну поверхню до лiктьового краю фаланги й, не доходячи до мiжпальцьової
складки, повертають на тильну поверхню до початку розрiзу
?
Як виконати ампутацiю стопи?
-По Люїсу, шкiра розсiкається разом з м`язами в однiй площинi, кiстка перепилюється по краю вiдтягнутих проксимально
м`яких тканин, що скоротилися
+По Шарпу, тильний розрiз проводиться опуклiстю вперед вiд бугристостi V плюсневої кiстки до пiдстави I плюсневої,
пiдошовенний розрiз проводиться дугоподiбно опуклiстю, що досягає голiвок плюсневих кiсток, плюсневi кiстки
перепилюються, пiдошвенний шматок викроюють сзаду наперед, залишаючи в ньому сухожильно-м`язово-сухожильнi
елементи
-По Гаранжо, розрiз шкiри проводять по пiдошвенно-пальцевiй складцi, тильний розрiз має "фестончатий" вигляд i
проходить дистально мiжпальцевої складки
-По Мальгеню, проксимальна частина розрiзу не досягає I п`ястно -фалангового зчленування, дистальна частина розрiзу не
доходить до мiжфалангової шкiрної складки
-Проводять стремяподiбний розрiз через пiдошву, тильний дугоподiбний з`єднує кiнцi стремяподiбного розрiзу, розкривають
гомiлковостопний суглоб, перепилюють п`яткову кiстку по лiнiї стремяподiбного розрiзу, гомiлкова кiстки перепилюють у
горизонтально у напрямку на рiвнi пiдстав щиколоток, опил п`яткової кiстки фiксують до опилу великогомiлкової кiстки
?
3 яких поверхонь передплiччя викроюють клаптi для виконання дву-лоскутної ампутацiї передплiччя в середнiй третинi?
-На переднiй та заднiй поверхнi
-На заднiй поверхнi та верхній
+На передньолатеральнiй i задньомедiальнiй поверхнi
-На медiальнiй та латеральнiй поверхнi
-На любiй поверхнi
?
3 якою швидкiтю проходить рiст центрального кiнця нерву пiсля пошкодження?
-2-3 мм за добу
-5-10 мм за добу
+1-1,5 мм за добу
-4-5 мм за добу
-11-15 мм за добу
?
Людинi з важкою транспортною травмою гомiлки виконано ампутацiю через 48 годин з моменту травми. Яка це була
ампутацiя за часом виконання?
-Вторинна пiзня
-Первинна
+Вторинна рання
-Реампутацiя
-Рання
?
Хiрург виконує ампутацiю стегна в середнiй третинi за методом Пирогова. Ця ампутацiя є?
-Фасцiопластичною
-Тендопластичною
-Кiстковопластичною
+Мiопластичною
-Тендофасціальною
?
Хiрург виконує ампутацiю гомiлки в середнiй третинi з використанням переднього довгого лосуту. Ця ампутацiя є?
-Тендопластичною
-Кiстковопластичною
-Шкiропластичою
+Фасцiопластичною
-Тендофасціальною
?
Хiрург виконує ампутацiю гомiлки в середнiй третинi з використанням заднього довгого лоскуту. Ця ампутацiя є?
-Тендопластичною

-Кiстковопластичною
-Тендофасціальною
+Фасцiопластичною
-Шкiропластичою
?
Xipypr виконує операцiю ампутацiї стегна в середнiй третинi за методом Пирогова, Яким є цей метод?
-Гiльйотiнним
-Коловим
-Тендофасціальною
+Конусно-коловим
-Клаптевим
?
Хiрург виконує операцiю ампутацiї стегна в нижнiй третинi. Ампутацiя за методом Грiттi-Шимановського є:
-Фасцiопластичною
+Кiстковопластичною
-Тендопластичною
-Тендофасціальною
-Шкiропластичою
?
Хворому була виконана надвиросткова ампутацiя стегна в нижнiй третинi за Грiттi-Шимановським. Ця операцiя є?
-Коловою
-Конусно-коловою
+Двоклаптевою
-Тендофасціальною
-Одноклаптевою
?
При ампутацiї стегна за методом Пирогова перший момент операцiї є таким?
-Розсiчення шкiри, пiдшкiрної клiтковини, власної фасцiї, м`язiв
-Розсiчення м`язiв по краю скороченої шкiри
-М`якi тканини розсiкаються до кiстки
+Розсiчення шкiри, пiдшкiрної клiтковини, поверхневої фасцiї
-Розсiчення всiх шарiв до кiстки
?
При ампутацiї стегна за методом Пирогова другий момент операцiї є таким?
-Розсiчення шкiри, пiдшкiрної клiтковини, поверхневої фасцiї
+Розсiчення м`язiв по краю скороченої шкiри
-М`якi тканини розсiкаються до кiстки
-Розсiчення шкiри, пiдшкiрної клiтковини, власної фасцiї, м`язiв
-Розсiчення всiх шарiв до кiстки
?
При ампутацiї стегна за методом Пирогова третiй момент операцiї є таким?
-Розсiчення кiстки
-М`якi тканини розсiкаються до кiстки
+Розсiчення м`язiв по краю вiдтягнутої шкiри
-Розсiчення шкiри, пiдшкiрної клiтковини, власної фасцiї, м`язiв
-Розсiчення всiх шарiв до кiстки
?
При виконаннi ампутацiї у дитини хiрург обирає метод обробки окiстя. Який показаний метод?
-Субаперiостальний
-Тендофасціальною
-Шкiропластичний
+Субперiостальний
-Тендопластичний
?
Хто з хiрургiв першим запропонував кiстково-пластичнi операцiї?
-Бiр
-Шимановський
-Вагнер
+Пирогов
-Грiттi
?
Хiрург виконує ампутацiю стегна двоклаптевим методом. Чому дорiвнює довжина довгого клаптя?
-2/3 дiаметра кiнцiвки в мiсцi ампутацiї
-2/4 дiаметра кiнцiвки в мiсцi ампутацiї
-1/3 довжини кола кiнцiвки в мiсцi ампутацiї
+1/3 дiаметра кiнцiвки в мiсцi ампутацiї
-Дiаметру кiнцiвки в мiсцi ампутацiї
?

Хiрург виконує кiстковопластичну надкiсточкову ампутацiю гомiлки в нижнiй третинi за методом Пирогова. Як проводиться
шкiрний розтин?
-Вiд кiнцiв кiсточок в вертикальнiй площинi
-Вiд кiнцiв кiсточок в горизонтальнiй площинi допереду
+Вiд кiнцiв кiсточок в вертикальнiй та горизонтальнiй (допереду) площинi
-Вiд кiнцiв кiсточок в горизонтальнiй площинi дозаду
-Вiд кiнцiв кiсточок в горизонтальнiй площинi донизу
?
У хворого пiсля ампутацiї гомiлки виникли фантомнi болi у вiдсутнiй частинi кiнцiвки. Що є їх причиною?
-Неопороздатна кукса
-Гнiйнi ускладнення кукси
+Неврома
-Ангіома
-Дистрофiя м`язiв
?
Як виконати ампутацiю гомiлки по Пирогову?
+Проводять стремяподiбний розрiз через пiдошву, тильний дугоподiбний з`єднує кiнцi стремяподiбного розрiзу,
розкривають гомiлковостопний суглоб, перепилюють п`яткову кiстку по лiнiї стремяподiбного розрiзу, гомiлкова кiстки
перепилюють у горизонтально у напрямку на рiвнi пiдстав щиколоток, опил п`яткової кiстки фiксують до опилу
великогомiлкової кiстки
-Гомiлковi кiстки i п`яткову кiстку перепилюють в косому напрямку
-Гомiлковi кiстки i п`яткову кiстку перепилюють в перпендикулярному напрямку
-П`яткову кiстку перепилюють поперед таранної по лiнiї стремяподiбного розрiзу
-На переднiй дiлянцi колiна проводять дугоподiбний розрiз Текстора, розсiкають зв`язку надколiнка й розкривають капсулу
суглоба, розсiкають хрестоподiбнi зв`язки, хрящову поверхню надколiнка спилюють у фронтальнiй площинi, на рiвнi
поперечної шкiрної кладки пiдколiнної дiлянки викроюють опуклий донизу заднiй шматок, що складається зi шкiри,
пiдшкiрної клiтковини й фасцiї, надколiнок фiксують до опилу стегнової кiстки
?
Як виконати ампутацiю стегна по Гриттi-Шимановському?
+На переднiй дiлянцi колiна проводять дугоподiбний розрiз Текстора, розсiкають зв`язку надколiнка й розкривають капсулу
суглоба, розсiкають хрестоподiбнi зв`язки, хрящову поверхню надколiнка спилюють у фронтальнiй площинi, на рiвнi
поперечної шкiрної кладки пiдколiнної дiлянки викроюють опуклий донизу заднiй шматок, що складається зi шкiри,
пiдшкiрної клiтковини й фасцiї, надколiнок фiксують до опилу стегнової кiстки
-На переднiй дiлянцi колiна проводять дугоподiбний розрiз Текстора, розсiкають зв`язку надколiнка й розкривають капсулу
суглоба, розсiкають хрестоподiбнi зв`язки, tuberositas tibia гомiлкової кiстки спилюють у фронтальнiй площинi, на рiвнi
поперечної шкiрної складки пiдколiнної дiлянки викроюють опуклий донизу заднiй шматок, що складається зi шкiри,
пiдшкiрної клiтковини й фасцiї,опил стегна закривають трансплантантом iз tuberositas tibiae
-На переднiй дiлянцi колiна проводять дугоподiбний розрiз Текстора, розсiкають зв`язку надколiнка й розкривають капсулу
суглоба, розсiкають хрестоподiбнi зв`язки, у надколiнку випилюють шип, що забивають у костно-мозковий канал стегнової
кiстки
-Проводять стремяподiбний розрiз через пiдошву, тильний дугоподiбний з`єднує кiнцi стремяподiбного розрiзу, розкривають
гомiлковостопний суглоб, перепилюють п`яткову кiстку по лiнiї стремяподiбного розрiзу, гомiлкова кiстки перепилюють у
горизонтально у напрямку на рiвнi пiдстав щиколоток, опил п`яткової кiстки фiксують до опилу великогомiлкової кiстки
-На задній дiлянцi колiна проводять дугоподiбний розрiз Текстора, розсiкають зв`язку надколiнка й розкривають капсулу
суглоба, розсiкають хрестоподiбнi зв`язки, у надколiнку випилюють шип, що забивають у костно-мозковий канал стегнової
кiстки
?
Назвiть I етап реплантацiї великого сегмента кiнцiвки:
-Вiдновлення магiстрального кровообiгу
-Вiдновлення мікроцеркулярного кровообiгу
-Вiдновлення м`язiв i сухожиль
-Вiдновлення шкiрного покриву
+Первинна хiрургiчна обробка ран
?
Назвiть II етап реплантацiї великого сегмента кiнцiвки:
-Вiдновлення магiстрального кровообiгу
-Вiдновлення нервiв
-Вiдновлення мікроцеркулярного кровообiгу
-Вiдновлення шкiрного покриву
+Вiдновлення кiсткового кiстяка
?
Назвiть III етап реплантацiї великого сегмента кiнцiвки:
-Вiдновлення м`язiв i сухожиль
-Вiдновлення нервiв
-Вiдновлення мікроцеркулярного кровообiгу
+Вiдновлення магiстрального кровообiгу
-Вiдновлення шкiрного покриву
?

Назвiть IV етап реплантацiї великого сегмента кiнцiвки:
-Вiдновлення кiсткового кiстяка
+Вiдновлення м`язiв i сухожиль
-Вiдновлення нервiв
-Вiдновлення мікроцеркулярного кровообiгу
-Вiдновлення шкiрного покриву
?
Назвiть V етап реплантацiї великого сегмента кiнцiвки:
-Вiдновлення магiстрального кровообiгу
+Вiдновлення нервiв
-Вiдновлення мікроцеркулярного кровообiгу
-Вiдновлення кiсткового кiстяка
-Вiдновлення шкiрного покриву
?
Як накласти шви на нерв?
+Накладають фiксуючi шви-держалки через епiневрiй, а потiм накладають перiневральний та епiневральний шви
-Накладають фiксуючi шви-держалки через перiневрiй, а потiм накладають перiневральний та епiневральний шви
-Кiнцi нервiв захоплюють затискачем, попередньо зробивши епiневральную анестезiю
-Кiнцi нервiв захоплюють хірургічним пінцетом, попередньо зробивши епiневральную анестезiю
-Все перераховане
?
Назвiть основнi вимоги до сухожильного шва:
-Повинен бути простим, технiчно легко здiйсненним
-Не утрудняти кровообiг
+Все перераховане
-Забезпечувати гладку ковзну поверхню сухожилля
-Повинен мiцно утримувати кiнцi сухожилля
?
Як накласти шов Ланге?
+Спочатку прошивають периферичний кiнець сухожилля, а потiм центральний, центральний кiнець сухожилля прошивають
у поперечному напрямку й виводять через периферичний кiнець, де й зав`язують
-Спочатку прошивають центральний кiнець сухожилля прошивають у поперечному напрямку, а потiм 3-4 раза
перекрещюють стежки i у такий же спосiб прошивають периферичний кiнець сухожилля
-Кiнцi лiгатур зв`язують мiж собою й вузли розташовують у товщi сухожилля
-Кiнцi лiгатур зв`язують мiж собою й вузли розташовують на поверхні сухожилля
-Спочатку прошивають периферичний кiнець сухожилля, а потiм виколюють через центр зрiз сухожилля, де й зав`язують

