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Тема: Гостра ревматична лихоманка 

 

Тестові завдання 1 рівня: 

 
1. Гостра ревматична лихоманка це: 
A. гостре запальне захворювання сполучної тканини із переважною 

локалізацією процесу у серцево-судинній системі  

B. гостре респіраторно-вірусне захворювання 
C. хронічне запальне захворювання сполучної тканини із переважною 
локалізацією процесу у серцево-судинній системі та суглобах 
D. гостре інфекційно-алергічне захворювання із переважною локалізацією 
процесу у серцево-судинній системі, шкірі та суглобах 
E. гостре системне сполучно-тканинно-судинне полісиндромне 
захворювання, яке характеризується наявністю набутої вади серця 
 

2. Основним етіологічним чинником гострої ревматичної лихоманки є: 
A. ß - гемолітичний стрептокок групи А  

B. герпетична інфекція (HSV-1 і HSV-2) 
C. вірус Епштейна - Барр (EBV-інфекція) 
D. цитомегаловірус (CMV - інфекція) 
E. РНК - вмісні віруси 
 
3. Схильність до розвитку гострої ревматичної лихоманки проявляється у 
осіб з успадкуванням наступних антигенів системи тканинної сумісності 
людини: 
A. HLA A11, B5, ДR2  

B. HLA B40 
C. HLA А4 
D. HLA Д35 
E. HLA B27 
 
4. Гостра ревматична лихоманка найбільш часто розвивається у осіб: 
A. другого періоду дитинства 

B. першого періоду дитинства 
C. похилого віку 
D. другого періоду зрілого віку 
E. незалежно від віку 
 
5. На гостру ревматичну лихоманку найчастіше хворіють: 
A. особи жіночої статі 

B. особи чоловічої статі 
C. особи чоловiчої i жiночої статі в одинаковiй мiрi 
D. немає чіткої статевої приналежності 
E. – 
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6. Основною теорією патогенезу гострої ревматичної лихоманки є: 
A. Токсико-імунологічна  

B. Інфекційно-алергічна 
C. інфекційна 
D. імунологічна 
E. запальна 
 

7. Симптом гострої ревматичної лихоманки, що не відноситься до великих 
діагностичних критеріїв: 
A. лихоманка  

B. кардит 
C. поліартрит 
D. хорея 
E. підшкірні ревматичні вузлики 
 
8. Симптом гострої ревматичної лихоманки, що не відноситься до великих 
діагностичних критеріїв: 
A. артралгії  

B. артрит 
C. хорея 
D. кардит 
E. кільцеподібна еритема 
 
9. До переліку малих діагностичних критеріїв гострої ревматичної 
лихоманки не входять: 
A. підшкірні ревматичні вузлики 

B. артралгії 
C. лихоманка 
D. неспецифічні запальні зміни у лабораторних показниках 
E. висівання із зіву стрептокока групи А 
 
10. Ураження шкіри, що найбільш характерне для гострої ревматичної 
лихоманки: 
A. кільцеподібна еритема 

B. вузлувата еритема 
C. ЕСНО-екзантема 
D. ексудативна багатоформна еритема 
E. скарлатиноподібна рецидивуюча еритема 
 
11. Діагностичну цінність при гострій ревматичній лихоманці представляє: 
A. підвищення титру антистрептококових антитіл 

B. підвищення АЛТ, АСТ 
C. підвищення рівню СРП 
D. виявлення РФ 
E. виявлення АЦЦП 
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12. Для визначення ступеню активності гострої ревматичної лихоманки 
немає значення: 
A. факт висіву із зіву стрептококів групи А 
B. вираженість клінічних проявів 
C. вираженість ознак запальних змін у загальному аналізі крові 
D. підвищення рівню СРП, серомукоїду 
E. ступінь підвищення титру АСЛ-О 
 
13. Лабораторними критеріями I ступеню активностi гострої ревматичної 
лихоманки є: 
A. СРБ (+) або (-) або до 12 мг/л  

B. підвищення титру АСГ > 1:300 Од/л 
C. підвищення титру АСК > 1:300 Од/л 
D. підвищення титру АСЛ-О > 1:300 Од/л 
E. підвищення рівню фiбриногену до 6,0 г/л 
 
14. Найхарактернішими ознаками ІІІ ступеню активності гострої ревматичної 
лихоманки є усі перераховані, крім: 
A. прискорення ШЗЕ до 20 мм/год  

B. підвищення рівню лейкоцитів > 12х109/л 
C. вираженого ексудативного компоненту запалення в уражених органах 
D. підвищення рівню СРП > +++ 
E. підвищення титру АСЛ-О до 1:600 Од/л 
 
15. До 5 великих дiагностичних критерiїв гострої ревматичної лихоманки 
відносять: 
A. кардит, полiартрит, хорею, кiльцеподiбну еритему, пiдшкiрнi вузлики  

B. кардит, артралгії, факт висіву із зіву стрептококів групи А, кiльцеподiбна 
еритема, ревматоїдні вузлики 
C. гарячка, артралгії, міалгії, осалгії, ревматична хвороба серця в анамнезі 
D. полiартрит, полiсерозит, панкардит, гарячка, пневмоніт 
E. гарячка, хорея, артралгії, підвищення титру АСЛ-О, нещодавно 
перенесена ангіна 
 
16. Найхарактернішими ознаками ревматичного поліартриту є усі, крім: 
A. вранішньої скутості  

B. летючості артриту 
C. симетричності ураження великих суглобів 
D. зворотності артриту 
E. артралгій  
 
17. Ураження нервової системи, що характерне для гострої ревматичної 
лихоманки:  
A. хорея 
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B. атетоз 
C. гемібалізм 
D. хореоатетоз 
E. тики 
 
18. Найхарактернішими проявами ураження легень при гострій ревматичній 
лихоманці є: 
A. пневмоніт 

B. інтерстиціальний фіброз легень 
C. альвеоліт 
D. плевральний випіт 
E. бронхообструктивний синдром 
 
19. Ознаки, які найбільш характерні для ревматичної хореї? 
A. швидкі, інтенсивні, розмашисті, неритмічні мимовільні рухи у різних 

групах м’язів  

B. повільні, «червоподібні» рухи у дистальних відділах кінцівок, голови 
C. неритмічні, швидкі рухи голови, плечей, насильницького характеру  
D. тикоподібні рухи у різних групах м'язів 
E. судомні скорочення м'язів шиї, верхнього плечового поясу 
 
20. До найхарактерніших клінічних проявів ревматичного міокардиту 
відносяться усі перераховані, крім: 
A. симптому «Мюссі» 

B. больових відчуттів у ділянці серця 
C. задишки  
D. порушення ритму серця 
E. розширення меж відносної серцевої тупості 
 
21. Найхарактерніше для ревматичного мiокардиту: 
A. послаблення звучностi I тону, подовження iнтервалу P-Q 

B. послаблення звучностi IІ тону, скорочення iнтервалу P-Q 
C. систолiчний шум над легеневою артерією, скорочення iнтервалу P-Q 
D. систолiчний шум над аортою, скорочення iнтервалу P-Q 
E. акцент II тону над аортою, подовження iнтервалу P-Q 
 

22. Клапан серця, який найчастіше уражується при гострій ревматичній 
лихоманці: 
A. мітральний  
B. аортальний  
C. легеневої артерії 
D. тристулковий  
E. усі перераховані 
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23. Яка з набутих вад серця найхарактерніша для наслідків гострої 
ревматичної лихоманки? 
A. стеноз лiвого атрiовентрикулярного отвору  
B. недостатнiсть трікуспідального клапану 
C. недостатнiсть клапану легеневої артерії 
D. недостатнiсть аортального клапана  
E. стеноз правого атрiовентрикулярного отвору 
 

24. Які ознаки свідчать про наявність кільцеподібної еритеми у хворого? 

A. блідо-рожеві висипання на шкірі у формі тонкого кільцеподібного 

обідка з чітким зовнішнім і менш чітким внутрішнім краєм  
B. плямисті або плямисто-папульозні висипання на шкірі кольору лосося 
C. висипання на шкірі у вигляді червоних плям та дрібних вузликів 
D. висипання на шкірі у вигляді пурпури, що пальпується 
E. висипання на шкірі по типу «кропив’янки» 
 
25. Найчастіша локалізація шкірних проявів гострої ревматичної лихоманки: 
A. плечі, тулуб, ноги  

B. передня і задня поверхня гомілок, стегна, сідниці, плечі і голова 
C. тулуб, стегна, обличчя 
D. обличчя, груди, живіт 
E. стегна, сідниці, навколосуглобові ділянки рук і ніг 
 

26. Ревматичні вузлики являють собою: 
A. щільні, малорухомі, безболісні утворення, розміром від просяного 

зерняти до квасолі 
B. щільні, бугристі, безболісні утворення різного розміру 
C. щільні, малорухомі, болісні утворення, розміром від квасолі до боба 
D. утворення щільно-еластичної консистенції, спаяні з окістям, які можуть 
збільшуватись або зменшуватись, залежно від активності процесу 
E. множинні ущільнення підшкірної клітковини до 1-1,5 см у діаметрі, які 
зливаються між собою 
 
27. Етіотропна терапія гострої ревматичної лихоманки здійснюється: 
A. бензилпеніциліном  
B. преднізолоном 
C. ацетилсаліциловою кислотою 
D. фенобарбіталом 
E. делагілом 
 
28. Добова доза бензилпеніциліну для дітей молодшого віку становить: 
A. 600 000-1 000 000 ОД  

B. 1 500 000-4 000 000 ОД  
C. 800 000-1 200 000 ОД 
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D. 400 000-600 000 ОД 
E. 2 000 000-6 000 000 ОД 
 
29. Етіотропна терапія бензилпеніциліном продовжується впродовж: 
A. 10 - 14 діб  
B. 1 місяця 
C. 14 - 21 доби 
D. 7-ми діб 
E. 5-ти діб 
 
30. Патогенетична терапія гострої ревматичної лихоманки здійснюється: 
A. індометацином  

B. аскорбіновою кислотою 
C. бензилпеніциліном 
D. бензатин бензилпеніциліном 
E. колхіцином 
 
31. Показаннями до призначення глюкокортикоїдiв при гострій ревматичній 
лихоманці є: 
A. ревмокардит II-III ступеню активностi  

B. первинний ревмокардит II ступеню активностi 
C. зворотнiй ревмокардит при I ступеню активностi 
D. зворотнiй ревмокардит при I-II ступеню активностi 
E. первинний ревмокардит I ступеню активностi 
 

32. Метаболічна терапія у лікуванні гострої ревматичної лихоманки 
призначається: 
A. відразу, після встановлення діагнозу  

B. після нормалізації гематологічних показників 
C. після нормалізації температури тіла 
D. через 7 днів, після призначення антибактеріальної терапії 
E. через 1 місяць, після встановлення діагнозу 
 
33. Вторинна профілактика гострої ревматичної лихоманки здійснюється: 
A. регулярним введенням пролонгованих пеніцилінів 

B. організацією здорового способу життя 
C. одноразовим введенням пролонгованих пеніцилінів 

D. регулярним введенням нестероїдних протизапальних препаратів 

E. загартовуванням організму 
 
34. Лікування Біциліном-5 розпочинається: 
A. відразу, після закінчення курсу бензилпеніциліну 

B. через 1 міс., після закінчення курсу бензилпеніциліну  
C. відразу, після встановлення діагнозу гострої ревматичної лихоманки 
D. через 14 днів, після закінчення курсу бензилпеніциліну 
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E. не призначається взагалі 
 

35. Вкажіть орієнтовні дози Біциліну-5 для дорослих. 
A. 1 500 000 ОД 1 раз на 4 тижні 

B. 1 500 000 ОД 1 раз на 3 тижні 
C. 1 200 000 ОД 1 раз на 4 тижні 
D. 600 000 ОД 2 рази на місяць 
E. 2 000 000 ОД 1 раз на 4 тижні 
 
36. Яка тривалість проведення вторинної профілактики дітям, що перенесли 
гостру ревматичну лихоманку без кардиту? 
A. до 18-ти річного віку  

B. до 25-ти річного віку та більше 
C. 3 міс 
D. 1 рік 
E. 3 роки 
 
37. Вкажіть тривалість проведення вторинної профілактики дітям, що 
перенесли гостру ревматичну лихоманку з ураженням серця. 
A. до 25-ти річного віку та більше  

B. до 18-ти річного віку 
C. 1 рік 
D. 6 міс. 
E. 10 років 
 
38. Які групи препаратів використовують для вторинної профілактики 
ревматизму у разі непереносимості препаратів пеніцилінового ряду? 
A. макроліди  

B. стероїдні протизапальні препарати  
C. нестероїдні протизапальні препарати  
D. біологічні агенти 
E. цитостатики 
 

Тестові завдання 2 рівня: 

 

1. Які з наведених чинників сприяють розвитку гострої ревматичної 
лихоманки? 
A. інфікування ß-гемолітичним стрептококом групи А 

B. носійство В-лімфоцитарного аллоантигену 883 

C. переважання антигенів головного комплексу гістосумісності А11, В5, 

В35, DR5, DR7 

D. дисгормональний стан 
E. носійство HLA В27 
 

2. Патогенез гострої ревматичної лихоманки включає: 
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A. утворення імунних комплексів 

B. молекулярну мімікрію  

C. порушення мікроциркуляції 

D. розвиток запалення 

E. недостатність зв’язування комплементу 
 
3. Гостра ревматична лихоманка найчастіше розвивається у: 
A. дітей і підлітків  

B. осіб, віком від 16 до 29 років 

C. осіб, віком від 30 до 59 років 
D. осіб, віком від 60 до 69 років 
E. будь - якому віковому періоді 
 
4. Токсико-імунологічна теорія патогенезу гострої ревматичної лихоманки 
включає: 
A. токсичний механізм 

B. імунокомплексний механізм 

C. механізм перехресно-реагуючих реакцій мiж антигенами 

стрептококку і тканинами органiзму 

D. аутоімунний механізм 

E. системну дезорганізацію сполучної тканини 
 
5. На гостру ревматичну лихоманку найчастіше хворіють особи з 
приналежністю до груп крові: 
A. А (II) 

B. В (III) 

C. О (І) 
D. АВ (IV) 
E. немає чіткого зв’язку із приналежністю до типу групи крові хворих  
 
6. До основних синдромів гострої ревматичної лихоманки належать: 
A. клініко-епідеміологічний 

B. клініко-імунологічний 

C. кардіоваскулярний  

D. шкірний 
E. інтоксикаційний 
 

7. Ознаки, притаманні гострій ревматичній лихоманці: 
A. гострий початок, швидке наростання симптомiв хвороби та їх 

зворотнiй розвиток впродовж 2-3 мiсяцiв 

B. полiсиндромнiсть клінічних проявів 

C. гарячка 

D. неспецифічні запальні зміни лабораторних показників 

E. гострий початок, повільно-прогресуюче наростання клінічних проявів з 
розвитком необоротних змін у внутрішніх органах 
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8. Основними клінічними проявами гострої ревматичної лихоманки є: 
A. кардит 

B. кільцеподібна еритема 

C. підшкірні ревматичні вузлики 

D. артрит 

E. артеріальна гіпертензія 
 

9. До великих діагностичних критеріїв гострої ревматичної лихоманки 
відносять: 
A. кардит 

B. малу хорею 

C. артрит 

D. артралгії 
E. гарячку 
 

10. Які діагностичні критерії гострої ревматичної лихоманки не відносять до 
великих критеріїв? 
A. серозити 

B. артралгії 

C. гарячку 

D. абдомінальний синдром 

E. кільцеподібну еритему 
 
11. До малих діагностичних критеріїв гострої ревматичної лихоманки 
відносять: 
A. ревматичну хворобу серця у анамнезі 

B. нещодавно перенесену стрептококову інфекцію 

C. гарячку 

D. артралгії 

E. хорею 
 
12. Які малі параклінічні діагностичні критерії свідчать про наявність гострої 
ревматичної лихоманки? 
A. підвищення показників гострої фази запалення  

B. прискорення ШЗЕ, нейтрофільний лейкоцитоз 

C. подовження інтервалу P-R на ЕКГ 

D. анемія 
E. збільшення амплітуди зубця Р у І, ІІ, АVL та V5-V6 відведеннях на ЕКГ 
 

13. Клінічна класифікація гострої ревматичної лихоманки включає: 
A. клінічні прояви 

B. ступінь активності процесу 

C. наслідки 

D. стадії серцевої недостатності 
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E. варіанти перебігу захворювання 
 
14. Клінічні варіанти перебігу, притаманні гострій ревматичній лихоманці: 
A. гостра ревматична лихоманка 

B. рецидивуюча (повторна) ревматична лихоманка 

C. підгостра ревматична лихоманка 
D. хронічна ревматична лихоманка 
E. інтермітуюча ревматична лихоманка 
 
15. Які фази активності характерні для оцінки перебігу гострої ревматичної 
лихоманки? 
A. активна  

B. неактивна 

C. латентна 
D. ремісії 
E. реконвалістенції  
 
16. Найбільшу діагностичну цінність при гострій ревматичній лихоманці 
мають: 
A. хронологічний зв’язок з перенесеною стрептококовою інфекцією  

B. підвищення титру антистрептококових антитіл 

C. позитивний результат бакпосіву із зіву на стрептокок групи А 

D. прискорення ШЗЕ 
E. гарячка 
 
17. Для імунологічних зрушень при гострій ревматичній лихоманці найбільш 
характерно: 
A. зниження вмісту CD 8  

B. підвищення рівнів неспецифічних Ig M, G, A, E у сироватці крові 

C. наявність у крові циркулюючих імунних комплексів 

D. зниження вмісту CD20  
E. зниження рівнів неспецифічних Ig M, G, A, E у сироватці крові 
 

18. Які зміни у гематологічних показниках найбільш характерні для гострої 
ревматичної лихоманки? 
A. нейтрофільний лейкоцитоз 

B. прискорення ШЗЕ 

C. лімфоцитарний лейкоцитоз 
D. моноцитарний лейкоцитоз 
E. еозинофільний лейкоцитоз 
 
19. Для встановлення активності гострої ревматичної лихоманки необхідно 
визначити: 
A. рівень лейкоцитів, ШЗЕ 

B. титр АСЛ-О, АСГ, АСК 
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C. рівень фібриногену 

D. рівень СРП, серомукоїду 

E. альфа1 і β – глобулінів 
 

20. Найхарактернішими лабораторними ознаками ревматичного процесу I 
ступеню активностi є: 
A. нейтрофільний лейкоцитоз до 10х10

9
/л 

B. прискорення ШЗЕ до 20 мм/год. 

C. підвищення рівню СРП до 0,4 мг/л 

D. підвищення рівню фібриногену до 6 г/л 
E. титр АСЛ-О – 1:300 Од/л 
 
21. Ознаками ревматичного процесу II ступеню активностi є: 
A. прискорення ШЗЕ - до 40 мм/год. 

B. підвищення рівню СРП вище 12 мг/л  

C. нейтрофільний лейкоцитоз > 12х109/л 
D. фібриноген >7 г/л 
E. титр АСЛ-О – 1:600 Од/л 
 
22. Ознаками ревматичного процесу III ступеню активностi є: 
A. панкардит 

B. гострий полiартрит 
C. лихоманка 
D. 3-х кратне підвищення титру АСЛ-О, АСГ, АСК  
E. ШЗЕ 20 мм/год., СРП – 6 мг/л 
 

23. При формулюванні діагнозу гострої ревматичної лихоманки слід 
враховувати:  
A. число достовірних атак ревматичної лихоманки 

B. ступінь важкості первинного і поворотного кардиту без вади серця 

C. тип ревматичної вади серця 

D. докази попередньої стрептококової інфекції 

E. вік пацієнта 
 
24. До діагностичних критеріїв ревмокардиту відносять: 
A. збільшення розмірів серця  
B. порушення ритму серця 

C. зникнення верхівкового повштовху  
D. появу симптомів недостатності кровообігу 

E. посилення І тону на верхівці серця 
 
25. Найтиповішими проявами кардиту при гострій ревматичній лихоманці є: 
A. міокардит  

B. ендокардит  
C. перикардит  
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D. сформовані вади серця 
E. усі перераховані відповіді правильні 
 
26. Яка патологія серцево-судинної системи найчастіше виникає у хворих на 
гостру ревматичну лихоманку? 
A. ревматичний міокардит 

B. ревматичний ендокардит  

C. ревматичний перикардит 
D. ревматичний панкардит 
E. усі перераховані відповіді правильні 
 
27. Ознаки міокардиту, які притаманні для гострої ревматичної лихоманки: 
A. збільшення розмірів серця 

B. порушення ритму серця 

C. гарячка 

D. розвиток серцевої недостатності 

E. формування вади серця 
 
28. Ендокардит, при гострій ревматичній лихоманці найчастіше виявляється: 
A. розвитком вальвуліту 

B. появою систолічного шуму  

C. ослабленням I тону  

D. появою шуму тертя перикарду 
E. порушенням ритму серця 
 

29. Ураження клапанного апарату серця, що найчастіше виникає при гострій 
ревматичній лихоманці: 
A. стеноз мітрального клапану 

B. недостатність мітрального клапану  

C. недостатність клапану легеневої артерії 
D. стеноз клапану легеневої артерії 
E. недостатність тристулкового клапану 
 
30. Для перикардиту, на тлі гострої ревматичної лихоманки притаманно: 
A. зникнення верхівкового повштовху  
B. збільшення розмірів серця 

C. поява шуму тертя перикарду, вздовж лівого краю грудини при 

аускультації 

D. трикутна чи округла форма серця на Ro-грамі ОГК 

E. розвиток вальвуліту 
 
31. Симптоми, що дозволяють запідозрити наявність малої хореї у хворих на 
гостру ревматичну лихоманку: 
A. симптом Черні 

B. симптом Філатова 
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C. симптом «вʼялих плечей» 

D. симптом «хореїчної кисті» 

E. симптом «підборіддя-груднина» 
 

32. Найхарактерніші прояви малої хореї: 
A. некоординовані безладні рухи м’язів кінцівок, шиї, обличчя, тулуба 

B. гримасування  

C. порушення почерку  

D. дизартрія 

E. дистонія  
 
33. Типові прояви поліартриту, що характерні для гострої ревматичної 
лихоманки: 
A. симетричність ураження крупних суглобів 

B. втягнення в патологічний процес періартикулярних тканин 

C. летучість артритів 

D. зворотність артриту  

E. вранішня скутість 
 
34. Найхарактерніша локалізація ревматичних вузликів при гострій 
ревматичній лихоманці: 
A. у фасціях, апоневрозах, по ходу періосту, у суглобових сумках та 

підшкірній клітковині 

B. на розгинальних поверхнях ліктьових, колінних, пястково-

фалангових суглобах, остистих відростках хребців 

C. над дистальними міжфаланговими суглобами 
D. над проксимальними міжфаланговими суглобами 
E. на передпліччях, у зв'язках, над суглобами та у внутрішніх органах 
 
35. Гостру ревматичну лихоманку найчастіше диференціюють із: 
A. ювенільним ідіопатичним артритом 

B. хворобою Лайма 

C. реактивним артритом  

D. алергосепсисом Віслера-Фанконі 

E. саркоїдозом 
 
36. У лікуванні гострої ревматичної лихоманки найчастіше застосовують: 
A. антибактеріальні препарати 

B. нестероїдні протизапальні препарати 

C. глюкокортикостероїди 
D. амінохінолінові препарати 
E. імуносупресори 
 
37. Групи антибактеріальних препаратів, які найчастіше застосовують для 
лікування гострої ревматичної лихоманки: 

https://www.med-test.in.ua/en/statistics/show/test/220857
https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/UA/info/13/link#anc_t1
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A. бета-лактамні антибіотики 

B. макроліди  

C. рифампіцини 
D. аміноглікозиди 
E. тетрацикліни 
 
38. Патогенетична терапія гострої ревматичної лихоманки проводиться: 
A. нестероїдними протизапальними препаратами 

B. глюкокортикостероїдними препаратами 

C. амінохіноліновими препаратами 

D. сульфаніламідними препаратами 
E. антибактеріальними препаратами 
 
39. Дітям, що перенесли гостру ревматичну лихоманку без кардиту 
рекомендовано: 
A. бензатин бензилпеницилін, у дозі 2,4 млн МО 1 раз в 3 тижні, 

дом’язево 

B. феноксиметилпеніцилін по 250 мг 2 рази на добу, перорально 

C. бензилпеніцилін по 500 000 ОД через 8 год., дом’язево 
D. ретарпеном 1,5 млн МО 1 раз в 3 тижні, дом’язево 
E. біциліном – 5, у дозі 1,2 млн МО 1 раз в 3 тижні, дом’язево 
 
40. Хворим, що перенесли гостру ревматичну лихоманку у анамнезі 
рекомендують проведення курсу антибактеріальної терапії: 
A. при інтеркурентних інфекційних захворюваннях  

B. при малих оперативних втручаннях 

C. впродовж 14 днів 1 раз на 3 міс. 
D. впродовж 10 днів 1 раз на 6 міс. 
E. впродовж 10 днів 4 рази на рік 
 

Тестові завдання 3 рівня: 

 
1. У підлітка Г., 15 р., через 3 тижні після перенесеної ангіни з'явився 
мігруючий біль у плечових, ліктьових і колінних суглобах, підвищилась 
температура тіла до 38,9оС. При огляді: на шкірі розгинальних поверхонь 
ліктьових, колінних суглобів візуалізується кільцеподібний висип блідо-
рожевого кольору. Температура тіла – 38,9оС. Пульс – 112/хв., задовільних 
властивостей. М'який систолічний шум над верхівкою серця. У крові: 
лейкоцити – 11,1х109/л, ШЗЕ – 34 мм/год., СРБ (+++). На ЕКГ: PQ – 0,25 сек. 
Ваш попередній діагноз? 
A. гостра ревматична лихоманка 
B. алергосепсис Віслера-Фанконі 
C. реактивний артрит 
D. хвороба Стілла 
E. ревматоїдний артрит 
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2. У підлітка, через 2 тижні після перенесеної скарлатини, з’явився різкий 
біль у колінних суглобах, блідо-рожеві висипання на шкірі розгинальних 
поверхонь ліктьових, колінних суглобів, підвищилась температура тіла до 
39°С. Об'єктивно: на розгинальних поверхнях ліктьових, колінних, п’ястково-
фалангових суглобах визначаються блідо-рожеві висипання у формі тонкого 
кільцеподібного обідка з чітким зовнішнім і менш чітким внутрішнім краєм, що 
зливаються між собою. Дефігурація ліктьових і колінних суглобів, біль при 
пальпації та під час активних і пасивних рухів. Який з наведених 
лабораторних показників буде найбільш специфічним для встановлення 
діагнозу? 
A. визначення титру антистрептококових антитіл 

B. визначення вмісту С - реактивного протеїну 
C. визначення рівню лейкоцитів 
D. визначення ШЗЕ 
E. визначення рівню фібриногену 
 
3. Хворий Є., 8 років, скаржиться на появу кільцеподібних висипань на 
шкірі, мігруючий біль у плечових та колінних суглобах, підвищення 
температури тіла до 38,5оС. Об’єктивно: АТ 100/70 мм рт. ст. Блідо-рожеві 
кільцеподібні висипання на шкірі бокових відділів тулубу, передпічь та 
гомілок, які не підвищуються над рівнем шкіри, бліднуть при написканні. 
Припухлість колінних суглобів. На розгинальних поверхнях суглобів та на 
потиличній ділянці голови пальпуються підшкірні вузлики, щільно-еластичної 
консистенції. Розширення меж відносної тупості серця, тахікардія, 
приглушеність І тону над проєкцією верхівки. На ЕКГ: подовження інтервалу 
Q-T, P-Q до 0,22 сек., зниження амплітуди зубця Т, поодинокі екстрасистоли. 
Який із перерахованих обстежень має найбільше діагностичне значення для 
верифікації діагнозу у даному випадку? 
A. аналіз крові на титр АСЛ-О, АСГ, АСК 

B. дерматоскопія 
C. клінічний аналіз крові  
D. артроскопія 
E. Ro- графія правого плечових та колінних суглобів 
 
4. Підліток, 14- ти річного віку, госпіталізований до клініки зі скаргами на 
біль у гомілково-стопних суглобах, кільцеподібні висипання на плечах, тулубі, 
гомілках, підвищення температури тіла до 39оС. З анамнезу: 2 тижні тому 
переніс скарлатину. Вважає себе хворим впродовж 3 діб, коли з’явились біль та 
припухлість колінних суглобів, підвищилась температура тіла до 39оС. При 
огляді: температура тіла 38,5оС. Припухлість гомілково-стопних суглобів з 
обмеженням у них активних та пасивних рухів. Почервоніння шкіри над 
проєкцією вищевказаних суглобів. На плечах, бокових поверхнях тулубу та 
передніх поверхнях гомілок візуалізуються блідо-рожеві, висипи на шкірі у 
вигляді тонкого кільцеподібного ободка з чітким зовнішнім і менш чітким 
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внутрішнім краєм. Встановлений діагноз: гостра ревматична лихоманка, 
активна фаза, активність II. Як трактувати шкірні прояви у даного пацієнта? 
A. кільцеподібна еритема  
B. вузлувата еритема 
C. скарлатиноформна десквамативна еритема 
D. інфекційна еритема 
E. багатоморфна еритема 
 
5. Хворого К., 19- ти річного віку турбує прогресуюча задишка, постійне 
серцебиття, мігруючий біль у плечових, колінних суглобах, підвищення 
температури тіла до 37,8°С. З анамнезу: 3 роки тому переніс гостру ревматичну 
лихоманку. При огляді: дефігурація плечових і колінних суглобів, болючість 
при пальпації та під час активних і пасивних рухів. Шкіра над ними 
гіперемована, тепла на дотик. Розширення лівої межі відносної серцевої тупості 
на 1,5 см. При аускультації серця: тони ослаблені, систолічний шум із 
максимальною інтенсивністю над проєкцією верхівки серця. На ЕКГ: ознаки 
гіпертрофії лівого передсердя та лівого шлуночка. Це свідчить про формування: 
A. недостатності мітрального клапана І ступеню 

B. недостатності мітрального клапана ІІ ступеню 
C. недостатності мітрального клапана ІІІ ступеню 
D. стенозу мітрального клапана І ступеню 
E. недостатності аортального клапана 
 
6. У хворої Ж., 20- ти річного віку, яка 5 років тому назад перенесла гостру 
ревматичну лихоманку при огляді виявлений ціанотичний рум’янець на щоках, 
ціаноз слизових оболонок порожнини рота. При аускультації серця – ляскаючий 
І тон, рокотливий пресистолічний шум, мітральне клацання. При пальпації – 
пресистолічне тремтіння. На ЕКГ – ознаки гіпертрофії лівого передсердя та 
шлуночка. На Ro- грамі – збільшення лівого передсердя. При ЕХО-КС – 
розширення лівого передсердя, підвищення швидкості трансмітрального 
кровотоку, зменшення діастолічного розходження, з ознаками раннього 
діастолічного прикриття стулок мітрального клапана. Це свідчить про 
формування: 
A. стенозу мітрального клапана  

B. недостатності мітрального клапана  
C. комбінованої вади мітрального клапана 
D. ендокардиту 
E. запального ураження мітрального клапана 
 
7. Мама дівчинки 10- ти річного віку. скаржиться на появу у її доньки 
безладних рухів руками, нестійкість настрою, дратівливість, плаксивість та 
постійний субфебрилітет. При огляді: гіперкінетичний синдром, м’язова 
гіпотонія, розлади статики і координації, ознаки судинної дистонії. Позитивні 
симптоми: Черні, Філатова, Гордона, «в’ялих плечей», «хореїчної кисті»; 
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підвищення сухожилкових рефлексів, клонус обох ступнів. Про який клінічний 
прояв гострої ревматичної лихоманки йде мова у даному випадку? 
A. хорею 

B. атетоз 
C. гемібалізм 
D. хореоатетоз 
E. тиковий розлад 
 
8. Хвора Л., 22 років, поступила зі скаргами на біль в ділянці серця ниючого 
характеру, серцебиття, перебої у ділянці серця, біль у великих суглобах рук та 
ніг, прогресуючу задишку, загальну слабкість. З анамнезу: 5 років перебуває на 
«Д» обліку з приводу хронічної ревматичної хвороби. Біцілінопрофілактику 
проходила нерегулярно. 2 тижні тому проведена маніпуляція з штучного 
переривання вагітності. Останнє загострення виникло 4 дні тому. Не 
лікувалась. При поступленні: температура 37,5оС. Суглоби зовні не змінені, 
задишки у спокої немає. Шкірні покриви бліді, ціаноз губ. Зів гіперемований, 
мигдалики збільшені, рихлі. Підщелепні лімфовузли незначно збільшені, 
болючі при пальпації. Пульс 100/хв, аритмічний. АТ 100/70 мм рт. ст. Права 
межа відносної тупості серця зміщена назовні від пригрудинної лінії на 1,5 см, 
ліва – на 2 см назовні від середньо-ключичної лінії, верхня – досягає ІІ 
міжребір’я. І тон над проєкцією верхівки серця ослаблений. У точці Боткіна-
Ерба – додатковий ІІІ тон. ЧСС – 100/хв., екстрасистолія. У крові: ШЗЕ – 39 
мм/год., фібриноген – 6 г/л, СРП (+++), титр АСЛ-О – 1545 Од/л. Яка ступінь 
активності ревматичного процесу?  
A. ІІІ  

B. ІІ 
C. І 
D. 0 
E. V 
 

9. Хвора Х., 17 років, поступила до клініки зі скаргами на мігруючий біль у 
плечових, колінних, гомілково-ступневих суглобах, підвищення температури до 
38,6оС. З анамнезу: захворіла 2 дні тому. При огляді: стан середньої важкості, 
температура 38,3оС. Припухлість плечових, колінних та гомілково - ступневих 
суглобів, болючість та обмеження рухів у них. У верхній третині передньої 
поверхні лівої гомілки та у ділянці лівого гомілково-ступневого суглобу 
визначаються щільні болючі плями багрово-червоного кольору, гарячі на дотик. 
Зів гіперемований, мигдалики збільшені. У легенях та органах черевної 
порожнини змін не виявлено. Пульс 100/хв., ритмічний. АТ 100/70 мм рт. ст. 
Межі відносної тупості серця не змінені, тони дещо ослаблені, акцент II тону 
над легеневою артерією, м’який систолічний шум над верхівкою. Запідозрена 
гостра ревматична лихоманка. Дану клінічну ситуацію найчастіше 
диференціюють із усіма нижче перерахованими захворюваннями, крім: 
A. ревматоїдного артриту 

B. ювенільного ідіопатичного артриту 



 22 

C. хвороби Лайма 
D. реактивних артритів 
E. алергосепсису Віслера-Фанконі 
 
10. Хлопчик 12- ти річного віку, пред’являє скарги на біль в колінних, 
плечових та ліктьових суглобах, ниючий біль у ділянці серця, серцебиття, 
підвищення температури тіла до 38°С. З анамнезу: вважає себе хворим 
впродовж 3 - х тижнів, коли з’явився біль у горлі та підвищилась температура 
тіла до 40°С. Приймав феноксиметилпеніцилін по 250 мг 2 рази на добу, 
перорально впродовж 5 днів, жарознижуючі засоби. Стан дещо покращився, 
проте через 2 тижні, знову підвищилась температура тіла до фебрильних цифр, 
з’явився біль та припухлість плечових, ліктьових суглобах та колінних 
суглобів, з порушенням функції ходи. У крові: Hb – 105 г/л, лейкоцити – 13,9 
х109/л., ШОЕ – 44 мм/год. Гострофазові показники: серомукоїд – 0, 205 Од/л, 
СРБ ++++, АСЛ-0 – 550 Од/л. Ехо-КС – явища регургітації та мітральному 
клапані. Встеновлений діагноз: Гостра ревматична лихоманка. Призначте 
етіотропну терапію. 
A. бензилпеніцилін  до 4 000 000 ОД/добу  

B. бензилпеніцилін  до 1 000 000 ОД/добу 
C. бензилпеніцилін  до 800 000 ОД/добу 
D. бензатин бензилпеницилін 2,4 млн МО 1 раз в 3 тижні  
E. азитроміцин по 500 мг 1 раз на добу 
 
11. У дитини В., 10 річного віку, на 14 день після перенесеної скарлатини 
з’явився мігруючий біль в у ліктьових, колінних суглобах. При огляді: на шкірі 
розгинальних поверхонь даних суглобів – кільцеподібні висипання блідо-
рожевого кольору. Температура тіла – 39,2оС. Пульс – 122/хв., задовільних 
властивостей. М'який систолічний шум над верхівкою серця. У крові: 
лейкоцити – 11,1 х 109/л, ШОЕ - 35 мм/год., СРБ +++. На ЕКГ: PQ - 0,24 сек. 
Які з перерахованих фармпрепаратів найбільш доцільно призначити дитині у 
даному випадку? 
A. бензилпеніцилін у добовій дозі 1 500 000 ОД 

B. бензилпеніцилін у добовій дозі 2 500 000 ОД 
C. бензатин бензилпенициліну 2,4 млн. МО 1 раз в 2 тижні 
D. ібупрофен по 200 мг 3 - 4 рази на добу, перорально 
E. преднізолон 30 мг на добу, перорально 
 
12. У дитини Б., 8 річного віку, на 17 день після перенесеної ангіни виник 
біль у ліктьових та колінних суглобах, висип на шкірі, підвищилась 
температура тіла до 39оС. При огляді: Температура тіла – 38,9оС. Дефігурація 
ліктьових та колінних суглобів з наявністю на їх розгинальних поверхнях 
блідо-рожевих кільцеподібних висипань. Пульс – 110/хв., задовільних 
властивостей. Систолічний шум на проєкцією верхівки серця. У крові: 
лейкоцити – 12,1 х 109/л, ШЗЕ – 31 мм/год., СРБ +++. На ЕКГ: інтервал PQ – 

https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/UA/info/13/link#anc_t1
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0,23 сек. Розпочата етіотропна терапія бензилпеніциліном. Через скільки діб 
доцільно призначити дюрантні форми препарату – біцилін-5? 
A. через 10 – 14 діб 

B. через 21 день 
C. через 7 днів 
D. через 1 місяць 
E. через 3 місяці 
 
13. Пацієнт, 13- ти річного віку, поступив зі скаргами на вологий кашель з 
виділенням харкотиння слизового характеру, кровохаркання, задишку при 
помірному фізичному навантаженні, підвищення температури тіла до 39оС. 
Вважає себе хворим впродовж 2 діб. 3 тижні тому переніс ангіну. При огляді: 
температура тіла 38,5оС. Над легенями – ясний легеневий звук, розсіяні вологі 
хрипи. Зів гіперемований, мигдалики дещо збільшені. Пульс 95/хв., ритмічний. 
АТ 100/70 мм рт. ст. Межі відносної серцевої тупості не змінені, тони звучні. 
На Ro-грамі ОГК – дифузне посилення легеневого малюнку. Встановлений 
діагноз: гостра ревматична лихоманка, активна фаза, активність II. 
Ревматичний легеневий васкуліт. ЛН І. Яким препаратам слід надати перевагу 
при лікуванні даного пацієнта? 
A. селективним інгібіторам ЦОГ-2 

B. неселективним інгібіторам ЦОГ 
C. глюкокортикостероїдам 
D. амінохіноліновим препаратам  
E. селективним інгібіторам ЦОГ-1 
 
14. У хворого Г., 20 річного віку, розвинувся пульпіт 35 зуба. З анамнезу: 6 
років тому переніс гостру ревматичну лихоманку без кардиту. На прийомі у 
стоматолога був видалений причинний зуб. Яка лікувальна тактика повинна 
застосовуватись до – і після екстракції зуба? 
A. 10 денний курс прийому антибактеріальних препаратів 
B. 10 денний курс прийому нестероїдних протизапальних препаратів  
C. 10 денний курс прийому стероїдних протизапальних препаратів 
D. призначення бензатин бензилпенициліну 2,4 млн. МО 1 раз на 3 тижні, 
дом’язево впродовж 1 міс. 
E. додаткової лікувальної тактики не потрібно 
 
15. Вагітна, на 7-му тижні вагітності звернулась на консультацію до 
сімейного лікаря з метою призначення заходів вторинної профілактики 
рецидивів ревматичної хвороби. В анамнезі: у 12-ти річному віці перенесла 
гостру ревматичну лихоманку з кардитом. Вкажіть, з якого терміну 
вагітності доцільно призначити їй пролонговані пеніциліни? 
A. з 8 по 10 тиждень  
B. до 15 тижнів 
C. з 16 по 28 тиждень 
D. з 29 по 40 тиждень 
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E. не призначається взагалі 
 
Тема: Системні васкуліти 

 

Тестові завдання 1 рівня: 

 

1. Поняття «системні васкуліти» означає: 
A. генералізоване запально-некротичне ураження судинної стінки  
B. ураженння кровоносних судин, асоційоване із новоутвореннями  
C. інфекційне ураження судинної стінки 
D. токсичне ураження судинної стінки 
E. алергічне ураження судинної стінки 
 
2. Гігантолітинний артериїт виникає на тлі: 
A. ураження судин великого калібру  
B. ураження судин середнього калібру 
C. ураження шкірних капілярів 
D. ураження судин мікроциркуляторного русла без відкладення імунних 
комплексів 
E. ураження судин мікроциркуляторного русла з відкладанням у них 
імунних комплексів 
 
3. Для вузликового поліартериїту характерний: 
A. некротизуючий васкуліт з ураженням м’язових артерій середнього і 

дрібного калібру 
B. васкуліт шкірних капілярів 
C. ураження судин мікроциркуляторного русла 
D. ураження судин дрібного калібру без відкладення імунних комплексів  
E. ураження судин дрібного калібру без відкладення імунних комплексів 
 
4. Найхарактерніше для артериїту Такаясу: 
A. ураження судин великого калібру  
B. ураження судин середнього калібру 
C. ураження шкірних капілярів 
D. ураження судин дрібного калібру з відкладенням імунних комплексів 
E. ураження судин дрібного калібру без відкладення імунних комплексів 
 
5. Морфологічним варіантом хвороби Кавасакі є: 
A. ураження судин середнього калібру  
B. ураження шкірних капілярів  
C. некротизуючий васкуліт з ураженням артерій середнього і дрібного 
калібру 
D. некротизуючий васкуліт судин великого калібру 
E. ураження судин дрібного калібру без відкладення імунних комплексів 
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6. Найхарактерніше для гіперсенситивного васкуліту: 
A. ураження судин дрібного калібру з відкладенням імунних комплексів 

B. ураження судин середнього калібру 
C. ураження судин великого калібру 
D. некротизуючий васкуліт з ураженням м’язових артерій середнього і 
дрібного калібру 
E. ураження судин дрібного калібру без відкладення імунних комплексів 
 
7. Для гранулематозу Вегенера найбільш характерно: 
A. ураження судин дрібного калібру без відкладення імунних 

комплексів  
B. ураження судин середнього калібру 
C. ураження судин великого калібру 
D. ураження артерій середнього і дрібного калібру 
E. ураження судин дрібного калібру з відкладенням імунних комплексів 
 
8. Васкуліт Шейляйн-Геноха виникає на тлі: 
A. ураження судин дрібного калібру з відкладенням імунних комплексів 

B. ураження судин середнього калібру 
C. ураження шкірних капілярів 
D. ураження судин великого калібру 
E. ураження судин дрібного калібру без відкладення імунних комплексів 
 
9. Найхарактерніше для синдрому Чарга-Стросса: 
A. ураження судин дрібного калібру без відкладення імунних 

комплексів 

B. ураження судин дрібного калібру з відкладенням імунних комплексів 
C. ураження судин мікроциркуляторного русла 
D. ураження судин великого калібру 
E. ураження судин середнього калібру 
 
10. Геморагічний васкуліт це: 
A. системний васкуліт з ураженням капілярів, артеріол, венул шкіри, 

суглобів, черевної порожнини і нирок  
B. системний васкуліт з ураженням судин середнього калібру 
C. системний васкуліт з ураженням шкірних капілярів 
D. системний васкуліт з ураженням судин дрібного калібру 
E. системний васкуліт з ураженням судин великого калібру 
 

11. Гіперсенситивний васкуліт являє собою:  
A. ізольований васкуліт шкіри без ураження внутрішніх органів 

B. уртикарний васкуліт, що характеризується висипкою на шкірі по типу 
«кропив'янки» 
C. системний васкуліт з ураженням дрібних судин органів дихання 
D. системний васкуліт з ураженням нирок, шкіри та органів травної системи 
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E. системний васкуліт, що характеризується судинними тромбозами  
 
12. Синдром Гудпасчера це:  
A. системний васкуліт з ураженням капілярів 

B. системний васкуліт з ураженням судин дрібного калібру 
C. системний васкуліт з ураженням судин великого калібру 
D. системний васкуліт з ураженням судин середнього калібру 
E. системний васкуліт з ураженням шкірних капілярів 
 

13. Ураження дихальної системи, що найчастіше виникає при вузликовому 
поліартериїті: 
A. астматичний синдром 

B. фіброзуючий альвеоліт 
C. пульмоніт 
D. пневмонія 
E. інфаркт легень 
 
14. При лікуванні хворих із синдромом Чарга-Стросса найчастіше 
застосовують: 
A. преднiзолон  

B. плаквеніл 
C. циклофосфамiд 
D. метотрексат 
E. Д-пеніциламін 
 

15. Для лікування хворих на вузликовий полiартерiїт призначають усі 
перераховані засоби, крім: 
A. нестероїдних протизапальних засобів 

B. стероїдних протизапальних засобів 
C. імуносупресорів 
D. антиагрегантів 
E. антикоагулянтів 
 
16. Яка добова доза циклофосфамiду рекомендована для проведення 
індукційної терапії хворим на вузликовий полiартерiїт? 
A. 2 мг/кг  

B. 1 мг/кг  
C. 100 мг/кг  
D. 250 мг/кг  
E. 20 мг/кг 
 
17. При лікуванні хворих на мiкроскопiчний полiангiїт застосовують усі 
перераховані засоби, крім: 
A. трансплантації кiсткового мозку  

B. призначення глюкокортикостероїдів 
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C. призначення цитостатиків 
D. проведення нирково-замісної терапії 
E. трансплантації нирок  
 

Тестові завдання 2 рівня 

 

1. Основні етіологічні фактори ризику розвитку системних васкулітів: 
A. генетична схильність 

B. інфікування Streptococcus pneumoniae 

C. вірусна інфекція (HBV, HCV, ВІЛ, парвовірус В 19 та ін.) 

D. токсична дія ліків 

E. інфікування бета-гемолітичним стрептококом групи А 
 
2. Основними клінічними ознаками системних васкулітів є: 
A. загальна слабкість 

B. гарячка 

C. швидкопрогресуюче порушення функції внутрішніх органів 

D. ознаки неспецифічного запального процесу у крові 

E. моноорганність ураження внутрішніх органів 
 
3. Пульмо-ренальний синдром характерний для: 
A. гранулематозу Вегенера  

B. мікроскопічного артериїту  

C. синдрому Гудпасчера  
D. синдрому Чарга-Стросса 

E. васкуліту Шейлейн-Геноха 
 
18. Ураження легень найхарактерніше для: 
A. гранулематозу Вегенера 

B. мікроскопічного артериїту 

C. синдрому Гудпасчера 

D. синдрому Чарга-Стросса 

E. гіперсенситивного васкуліту  
 
4. Бронхообструктивний синдром із еозинофілією найхарактерніший для:  
A. синдрому Чарга - Стросса  
B. вузликового поліартериїту 
C. мікроскопічного артеріїту 
D. васкуліту Шейлейн - Геноха 
E. есенціального кріоглобулінемічного васкуліту 
 

5. Ураження нервової системи найхарактерніше для: 
A. вузликового поліартериїту  
B. синдрому Чарга-Стросса  
C. артериїту Такаясу 
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D. гранулематозу Гудпасчера 
E. гранулематозу Вегенера 
 
6. Альвеолярний гемораж найбільш характерний для: 
A. гранулематозу Вегенера 

B. синдрому Гудпасчера 

C. мікроскопічного поліангіїту 

D. тромбоцитопенічної пурпури 
E. пурпури Шейляйн-Геноха 
 

7. Найхарактернішими проявами вузликового поліартериїту є: 
A. схуднення 

B. артеріальна гіпертензія 

C. «сітчасте ліведо» на шкірі 
D. осалгії 

E. відсутність пульсу на плечових артеріях 
 

8. Для синдрому Чарга-Стросса найхарактерніше: 
A. бронхообструктивний синдром 

B. ураження нервової системи 

C. еозинофілія 

D. ураження шлунково-кишкового тракту 
E. гіпертензивний синдром 
 
9. Для шкірних проявів вузликового поліартериїту найбільш характерні: 
A. підшкірні вузлики 

B. шкірні інфаркти 

C. «мармурова» шкіра 

D. «сітчасте ліведо»  
E. «стрічкоподібне ліведо» 
 

10. Найхарактерніші клінічні прояви васкуліту Шенлейн-Геноха: 
A. шкірний синдром 

B. суглобовий синдром 
C. абдомінальний синдром  
D. нефротичний синдром 
E. міалгії 
 
11. Для шкірного варіанту васкуліту Шенлейн-Геноха патогномонічно: 
A. геморагії із симетричним висипанням на кінцівках, сідницях 

B. папульозно-геморагічні висипання, що пальпуються 
C. папульозно-геморагічні висипи з уртикарними елементами 
D. папульозно-геморагічні висипання, що не пальпуються 
E. телеангіоектазії 
 

https://www.med-test.in.ua/en/statistics/show/test/220857
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12. Суглобовий синдром при васкуліті Шенлейн-Геноха проявляється:  
A. артралгіями в крупних суглобах 

B. артритом крупних суглобів 
C. симетричним артритом п’ястково-фалангових та міжфалангових суглобів  
D. стартовим характером болю 
E. посиленням болю у другій половині ночі і у вранішні години 
 
13. Абдомінальний синдром при васкуліті Шенлейн-Геноха проявляється: 
A. болем по типу «кишкової коліки»  

B. меленою 
C. перитонітом 

D. геморагіями на слизовій оболонці ШКТ, брижі, очеревини 

E. гепато-лієнальним синдромом 
 
14. Діагностика васкуліту Шенлейн-Геноха грунтується на наявності: 
A. артриту крупних суглобів 

B. папульозно-геморагічних висипань на кінцівках, сідницях, що 

пальпуються та не зникають при натисканні 

C. абдомінального синдрому 

D. артриту дрібних суглобів 
E. папульозно-геморагічних висипань на кінцівках, сідницях, що не 
пальпуються та зникають при надавлюванні 
 
15. Для шкірних проявів гіперсенситивного васкуліту найхарактерніше:  
A. плямисто-папульозна висипка  

B. висипка по типу «кропив’янки»  

C. еритема з уртикарними елементами 

D. папули із формуванням виразок 
E. телеангіоектазії 
 
16. Основними клінічними формами вузликового поліартриту є: 
A. класична  

B. астматична  

C. шкірно-тромботична  

D. моноорганна  

E. поліорганна 
 
17. Типовими клінічними проявами вузликового поліартериїту є: 
A. схуднення 

B. «сітчасте ліведо» 

C. нейропатія 

D. підвищення діастолічного АТ 
E. альвеолярний гемораж 
 
18. Для вузликового поліартериїту найхарактерніше: 
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A. ураження м’язових артерій середнього і дрібного калібру 

B. утворення аневризм судин 

C. поліорганне ураження з розвитком тромбоемболічних ускладнень 

D. кровохаркання 
E. артрити крупних суглобів 
 
19. Ураження нирок, що найбільш характерне для вузликового поліартериїту: 
A. нефропатія із сечовим синдромом 

B. нефротичний синдром 

C. гломерулонефрит 

D. пієлонефрит 
E. амілоїдоз нирок 
 
20. Котрий із запропонованих варіантів характеризує ураження нервової 
системи при вузликовому поліартериїті? 
A. інсульт 

B. симетричні множинні чутливі і рухові моно- і поліневрити 

C. менінго- енцефаліт 

D. парестезії 
E. лакунарна хвороба мозку 
 
21. Найхарактерніші ураження шкіри при вузликовому поліартериїті: 
A. еритематозні і/або плямисто-папульозні висипання 

B. геморагічні і/або уртикарні висипання 

C. синдром Рейно 

D. петехії і/або екхімози 
E. телеангіоектазії 
 
22. Абдомінальний синдром при вузликовому поліартериїті найчастіше 
проявляється: 
A. диспептичним синдромом 

B. симптомами «черевної жаби» 

C. інфарктом кишківнику 

D. інфарктом печінки і / або підшлункової залози 
E. дишезією 
 
23. Клінічними діагностичними критеріями вузликового поліартериїту є: 
A. втрата маси тіла > 4 кг, з початку захворювання 

B. «сітчасте ліведо» на шкірі кінцівок або тулубі 

C. тестикулярний біль 

D. осалгії 

E. «рацемозне ліведо» на шкірі розгинальних поверхонь кінцівок та сідниць  
 
24. До великих діагностичних критеріїв вузликового поліартеріїту відносять: 
A. бронхіальну астму із еозинофілією  
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B. ураження нирок 

C. симптоми коронариту  

D. схуднення 
E. лихоманку 
 
25. До малих діагностичних критеріїв вузликового поліартеріїту відносять: 
A. міалгії 

B. схуднення 

C. гарячку 

D. абдомінальний синдром 
E. поліневрити 
 
26. Для лабораторно-інструментальних діагностичних критеріїв вузликового 
поліартериїту найхарактерніше: 
A. підвищення рівню креатиніну і сечовини 

B. виявлення антитіл до HbsAg  
C. виявлення аневризм або оклюзій вісцеральних артерій при 

артеріографії 

D. підвищення діастолічного АТ > 90 мм рт. ст. 

E. підвищення рівню сечової кислоти 
 
27. Лікування хворих на васкуліт Шенлейн - Геноха включає призначення: 
A. антикоагулянтів 

B. глюкокортикостероїдів 

C. антиагрегантів 
D. нестероїдних протизапальних засобів 
E. цитостатиків 
 

28. Які із запропонованих груп фармпрепаратів найчастіше 
використовуються для лікування хворих з лейкоцитокластичним васкулітом 
шкіри? 
A. антигістамінні 

B. нестероїдні протизапальні засоби 

C. антибактеріальні засоби 
D. стероїдні протизапальні засоби 
E. імунодепресивні засоби 
 
29. Для верифікації синдрому Гудпасчера призначають: 
A. дослідження крові на АТ до БМК і БМА 

B. дослідження крові на АТ до БМА 

C. нефробіопсію 

D. біопсію шкіри 
E. VDRL – тест 
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30. Які імунологічні методи дослідження крові мають найбільше значення 
для діагностики мікроскопічного поліангіїту? 
A. дослідження крові на ANCA 

B. дослідження крові на АТ до МРО 

C. дослідження крові на ANA 
D. дослідження крові на АТ до Scl - 70 
E. дослідження крові на АТ до БМК і БМА 
 
31. Тріада Мельтцера, що характерна для кріоглобулінемічного васкуліту: 
A. пурпуру  

B. артралгії  

C. загальну слабкість  

D. схуднення 
E. артеріальну гіпертензію 
 

Тестові завдання 3 рівня 

 

1. Дитину, віком 13-ти років, через 2 тижні після перенесеної ангіни, почали 
турбувати скарги на біль у колінних, кульшових та ліктьових суглобах, 
підвищення температури тіла до 38,2оС, висипання на шкірі червонуватого 
кольору. Об’єктивно: температура тіла 37,9оС. На шкірі обох кінцівок та 
сідниць – папульозно-геморагічні висипання з уртикарними елементами, що 
пальпуються та не зникають при надавлюванні. Лімфатичні вузли не 
збільшені. Суглоби кінцівок – без особливостей. У легенях – дихання 
везикулярне, хрипів немає. Тони серця звучні, ритмічні. У крові: лейкоцити – 
9,1х109/л, тромбоцити – 190х109/л, ШЗЕ – 15 мм/год, АСЛ-О – 500 Од/л., 
виявлення антитіл класу IgG і IgА. Ваш попередній діагноз? 

A. пурпура Шейляйн - Геноха 

B. тромбоцитопенічна пурпура 
C. вузликовий поліартериїт 
D. алергічний дерматит 
E. системний червоний вовчак 
 

2. Чоловік, віком 35-ти років, з’явився на прийом до сімейного лікаря зі 
скаргами на висипання на шкірі тулуба, кінцівок. Об’єктивно: температура тіла 
36,8оС. На шкірі тулуба, кінцівок візуалізується плямисто-папульозна еритема, 
з уртикарними елементами, поодинокі папули із формуванням виразок та 
еритематозна висипка по типу «кропив’янки» на сідницях. Лімфатичні вузли 
не збільшені. Суглоби кінцівок без особливостей. Зі сторони внутрішніх 
органів змін не виявлено. Аналіз крові та сечі – без патологічних змін. Який із 
наведених діагнозів є найбiльш імовірним?  
A. гіперсенситивний васкуліт 

B. гостра ревматична лихоманка 
C. вузликовий поліартериїт 
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D. алергічний дерматит 
E. васкуліт Шейлейн-Геноха 
 
F. У підлітка, 18- ти річного віку, через 2 тижні після введення вакцини 
АКДС, з’явились скарги на нудоту, блювання, біль у животі, пронос з 
домішками крові, біль у колінних та ліктьових суглобах, підвищення 
температури тіла до 39,1оС, висипання на шкірі червонуватого кольору. 
Об’єктивно: температура тіла 38,8оС. На шкірі обох кінцівок та сідниць – 
папульозно-геморагічні висипання з уртикарними елементами, що пальпуються 
та не зникають при надавлюванні. Лімфатичні вузли не збільшені. Колінні та 
ліктьові суглоби кінцівок дефігуровані, болісні при пальпації, шкіра над ними 
гіперемована, тепла на дотик. Зі сторони внутрішніх органів змін не виявлено. 
У крові: лейкоцити – 10х109/л, ШЗЕ – 25 мм/год., СРП – 34 мг/л. У сечі: 
незначна протеїнурія, мікрогематурія. Встановлений попередній діагноз: 
васкуліт Шейлейн-Геноха. Діагностика даного захворювання, найчастіше, 
грунтується на підставі проявів:  
A. шкірного синдрому 

B. суглобового синдрому 

C. абдомінального синдрому 
D. ренального синдрому 
E. інтоксикаційного синдрому 
 
3. У дівчини, 22- ти річного віку, через 3 тижні після переохолодження 
з’явились висипання на шкірі червонуватого кольору. Об’єктивно: температура 
тіла 36,8оС. На шкірі обох кінцівок та сідниць папульозно-геморагічні 
висипання з уртикарними елементами, що пальпуються та не зникають при 
надавлюванні. Лімфатичні вузли не збільшені. Суглоби без особливостей. Зі 
сторони легеневої і серцево-судинної системи змін не виявлено. Живіт 
м’який, болючий при пальпації по ходу кишківника. Симптом 
«постукування» негативний з обох сторін. У крові: лейкоцити – 7,8х109/л, 
тромбоцити – 330х109/л, ШЗЕ – 15 мм/год, СРП – 25 мг/л. У сечі: протеїнурія, 
мікрогематурія. Що із наведеного нижче буде найбільш доцільним початковим 
кроком при лікуванні дівчини? 
A. призначення гепарину 

B. призначення метипреду 
C. призначення супрастину 
D. призначення ібупрофену 
E. призначення імурану 
 
4. У чоловіка, 30- ти річного віку, через 2 тижні після загострення тонзиліту, 
з’явились скарги на гострий біль по ходу кишківника, що супроводжувався 
блюванням і проносом з домішками крові, висипання на шкірі, підвищення 
температури тіла до 38,7оС. Об’єктивно: температура тіла 38,4оС. На шкірі 
обох кінцівок та сідниць папульозно-геморагічні висипання з уртикарними 
елементами, що пальпуються та не зникають при надавлюванні. Лімфатичні 
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вузли не збільшені. У легенях – дихання везикулярне, хрипів немає. Тони 
серця звучні, ритмічні. Живіт м’який, болючий при пальпації по ходу 
кишківника. Симптом «постукування» негативний з обох сторін. У крові: 
лейкоцити – 11,9х109/л, ШЗЕ – 57 мм/год, тромбоцити – 320х109/л, СРП – 56 
мг/л. У сечі: протеїнурія, мікрогематурія. При колоноскопії: геморагічні 
висипання на слизовій оболонці товстого кишківника. Призначений гепарин. 
Який із запропонованих варіантів пропонує найбільш вдалу комбінацію 
фармакотерапії?  
A. метипред  

B. супрастин 
C. клопідогрель 
D. диклофенак 
E. цефтріаксон 
 
5. Чоловік, 45- ти річного віку, звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на 
біль у суглобах ніг, м’язах, яєчках, періодичні напади ядухи, нудоту, біль по 
ходу кишківника, висипання шкірі, підвищення температури тіла до 38,7оС, 
втрату маси тіла. З анамнезу: вище вказані скарги з’явились місяць тому, після 
перенесеного вірусного гепатиту В. Схуд на 5 кг. Об’єктивно: температура тіла 
38,5оС. На шкірі тулуба та кінцівках – еритематозні, плямисто-папульозні, 
геморагічні висипання з уртикарними елементами. Підшкірні вузлики по ходу 
судин. Лімфатичні вузли не збільшені. У легенях – дихання жорстке, розсіяні 
сухі хрипи. Тони серця приглушені, ритмічні. АТ 140/100 мм рт. ст. Живіт 
м’який, болючий при пальпації. Симптом «постукування» негативний з обох 
сторін. У крові: ер. – 3,1х1012/л, Нb – 112 г/л, лейкоцити – 11,3х109/л, 
еозинофіли – 16%, ШЗЕ – 32 мм/год, гіпергаммаглобулінемія, азотемія. У 
сечі: протеїнурія, еритроцитурія, циліндрурія. Встановіть діагноз?  
A. вузликовий поліартериїт 

B. синдром Чарга-Стросса 
C. мікроскопічний поліангіїт 
D. синдром Гудпасчера 
E. васкуліт Шейлейн-Геноха 
 
6. 50-ти річному чоловікові встановлений діагноз вузликового 
поліартериїту. Діагностика даного захворювання грунтується на наявності 
наступних перерахованих проявів, крім:  
A. виявлення антитіл до мієлопероксидази 

B. вторинної артеріальної гіпертензії 
C. «сітчатого ліведо» на шкірі 
D. нейропатії 
E. тестикулярного болю 
 
7. Хворого Д., 45-ти років, турбують скарги на періодичні напади ядухи, 
часте сечовиділення, набряки верхніх повік та гомілок, біль у м’язах, суглобах 
ніг, тестикулярний біль. За останні 2 міс. схуд на 4 кг. Впродовж 1 місяця 
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відмічає постійне підвищення АТ (max до 145/110 мм рт. ст.). У крові: анемія, 
лейкоцитоз, прискорення ШЗЕ, гіпергаммаглобулінемія; у сечі: ознаки сечового 
синдрому. Встановлений діагноз вузликового поліартериїту. Лікування у 
даному випадку проводять усіма нижче перерахованими засобами, крім: 
A. нестероїдних протизапальних засобів 

B. кортикостероїдів 
C. цитостатиків 
D. антикоагулянтів 
E. плазмаферезу 
 
8. Хворого В., 30- ти річного віку, турбують скарги на появу висипань на 
шкірі ніг та сідницях, що супроводжуються відчуттям печіння та свербіжу. З 
анамнезу: захворювання розпочалось раптово, без видимої причини, з 
лихоманки, болю у суглобах і м'язах, поганого самопочуття. Шкірний висип 
з’явився через 2 дні. Об’єктивно: температура тіла 36,9оС. На шкірі нижніх 
кінцівок, сідниць візуалізується плямисто-папульозна висипка, у деяких місцях 
– еритема, яка виступає над повехньою шкіри, пухирці із ознаками формування 
виразок. Лімфатичні вузли не збільшені. АТ 120/80 мм рт. ст. Зі сторони 
внутрішніх органів змін не виявлено. У крові та сечі – патологічних змін 
немає. Ваш попередній діагноз? 

A. гіперсенситивний поліангіїт 

B. пурпура Шейляйн-Геноха 
C. тромбоцитопенічна пурпура 
D. мікроскопічний поліангіїт 
E. алергічний дерматит 
 
9. Жінці, 30- ти річного віку встановлений діагноз: Лейкоцитокластичний 
васкуліт шкіри. Призначені нестероїдні протизапальні засоби. Які 
медикаментозні засоби необхідно додати для патогенетичного лікування 
пацієнтки? 

A. антигістамінні  

B. антикоагулянти 
C. системні кортикостероїди 
D. антиагреганти 
E. цитостатики 
 
Тема: Ревматоїдний артрит 

 

Тестові завдання 1 рівня: 

 

1. Ревматоїдний артрит – це: 
A. хронічне системне захворювання сполучної тканини з переважним 

ураженням суглобів по типу ерозивно-деструктивного поліартриту 

B. хронічне інфекційне захворювання суглобів негнійного характеру 
C. захворювання суглобів, що пов’язане з порушенням пуринового обміну  
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D. гостре системне захворювання суглобів інфекційної етіології 
E. хронічне прогресуюче дегенеративно-дистрофічне захворювання суглобів 
 
2. Провідними симптомами ревматоїдного артриту є усі перераховані, крім: 
A. асиметричності ураження суглобів 

B. вранішньої скутості >1 год. 
C. гарячки 
D. підшкірних вузликів 
E. поліартриту дрібних суглобів кистей і стоп 
 
3. Для шкірних проявів ревматоїдного артриту характерні: 
A. ревматоїдні вузлики  

B. вузлики Гебердена 
C. вузлики Бушара 
D. ревматичні вузлики 
E. папули Готтрона 
 
4. Больовий синдром у суглобах при ревматоїдному артриті виникає: 
A. у другій половині ночі і вранці  

B. при навантаженні на уражений суглоб 
C. періодично, впродовж дня 
D. у вечірній і нічний час 
E. при ходьбі  
 
5. Підшкірні вузлики при ревматоїдному артриті найчастіше локалізуються: 
A. у ділянках природних кісткових потовщень, розгинальних поверхнях 

суглобів або периартикулярно 

B. у ділянці проксимальних міжфалангових суглобів верхніх кінцівок 
C. на мочках вух, ліктях, колінах, пальцях 
D. на розгинальній поверхні передплічь, на сідницях, у зв'язках, над 
суглобами та у внутрішніх органах 
E. у ділянці дистальних міжфалангових суглобів верхніх кінцівок 
 
6. Рентгенологічними ознаками І стадії ревматоїдного артриту є: 
A. остеопороз епіфізів 

B. остеосклероз, остеопороз епіфізів 
C. великі кісти у субхондральній кістці з ущільненням прилеглих м’язів 
D. сумнівне звуження суглобової щілини та можливі крайові остеофіти 
E. субхондральний остеосклероз 
 
7. Для ІІ рентгенологічної стадії ревматоїдного артриту найхарактерніше: 
A. остеопороз епіфізів, незначна деструкція хряща і кістки, звуження 

суглобової щілини, поодинокі узури 

B. помірне звуження суглобової щілини та сакроілеальних зчленувань 
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C. великі кісти поблизу суглобів, ерозії суглобових поверхонь з 
ущільненням надсуглобових м’язів 
D. часткове анкілозування крижово-клубових суглобів 
E. визначені остеофіти, звуження суглобової щілини 
 
8. Характерними ознаками ІІІ рентгенологічної стадії ревматоїдного 
артриту є: 
A. остеопороз епіфізів, значна деструкція хряща і кістки, виражене 

звуження суглобової щілини, множинні узури кісток, підвивихи, ульнарна 

девіація кистей 

B. остеофіти у ділянці клубових, лонних кісток, сідничного горба, кісток 
п’ят 
C. анкілоз дистальних міжфалангових суглобів кистей і / або плесно-
фалангових суглобів 
D. множинні остеофіти, ознаки остеосклерозу і деформації країв кісток 
E. синдесмофіти або паравертебральні оссифікати 
 
9. Ураження серця, що найбільш характерне для ревматоїдного артриту: 
A. асимптоматичний перикардит 

B. міокардит 
C. ендокардит 
D. формування вади серця 
E. панкардит 
 
10. Ювенільний ревматоїдний артрит проявляється: 
A. серонегативним хронічним поліартритом у поєднанні з системним 

запальним процесом, що розвивається у дітей до 16 років 

B. системним запальним процесом з лихоманкою, висипом на шкірі, 
лімфаденопатією та спленомегалією, що розвивається у дітей до 16 років 
C. прогресивною генералізованою втратою маси і сили скелетних м’язів 
D. інтерстиційним ураженням легень, синдромом Рейно, поліартралгією 
E. клінічними проявами ревматоїдного артриту, у поєднанні зі збільшенням 
селезінки і нейтропенією у дітей до 16 років 
 
11. Характерними проявами хвороби Стілла у дорослих є: 
A. лихоманка, висипка на шкірі, лімфаденопатія, спленомегалія, 

серозити та поліорганне ураження  

B. гарячка, спленомегалія, нейтропенія на тлі поліорганного ураження 
C. прогресуюча генералізована втрата маси та сили скелетних м’язів 
D. гарячка, ураження клубово-крижових зчленувань і хребта 
E. поєднання ознак ревматоїдного артриту з системним червоним вовчаком, 
дерматоміозитом і склеродермією 
 

12. Синдром Фелті виявляється поєднанням ознак ревматоїдного артриту: 
A. зі спленомегалією і нейтропенією  
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B. з лихоманкою, висипом, лімфаденопатією і спленомегалією  
C. з прогресивною генералізованою втратою маси та сили скелетних м’язів 
D. з саркодінією 
E. із системним червоним вовчаком, дерматоміозитом і склеродермією 
 
13. Базова терапія ревматоїдного артриту включає є усі перераховані 
препарати, крім: 
A. глюкокортикостероїдів 

B. цитостатичних імунодепресантів  
C. біологічних агентів  
D. сульфасалазину 
E. 4 - амінохінолінових сполук 
 
14. Для застосування базисних біологічних препаратів необхідно провести 
усі нижче перераховані скринінгові тести, крім: 
A. ЕХО- КС 

B. рентгенографії органів грудної клітки 
C. визначення маркерів до вірусного гепатиту 
D. туберкулінових проб 
E. ЕКГ 
 

Тестові завдання 2 рівня: 

 

1. Особливістю суглобового синдрому при ревматоїдному артриті є: 
A. вранішня скутість > 1 год. 

B. поява больового синдрому у другій половині ночі та у вранішні 

години 

C. симетричність ураження суглобів 

D. вранішня скутість < 1 год. 
E. асиметричність ураження суглобів 
F. поява больового синдрому у вечірній і нічний час 
 
2. До діагностичних критеріїв ревматоїдного артриту відносять: 
A. підшкірні вузлики 

B. біль при рухах у суглобах або при їх пальпації 

C. набряклість периартикулярних тканин  

D. симетричність ураження суглобів 

E. вранішню скутість < 1 год. 
 
3. Найхарактерніша локалізація ураження суглобів при ревматоїдному 
артриті: 
A. ІІ-й, ІІІ-й п’ястково- фалангові і проксимальні міжфалангові суглоби 

кистей 

B. колінні і променезап’ястні суглоби  

C. ліктьові і гомілково-стопні суглоби 
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D. І і V п’ястково-фалангові суглоби кистей  
E. проксимальні міжфалангові суглоби 5-го пальця кистей 
 
4. Найхарактернішою деформацією суглобів при ревматоїдному артриті є: 
A. Z - подібна деформація суглобів 

B. деформаціясуглобів за типом «лебединої шиї» 

C. деформація суглобів за типом «бутоньєрки» 

D. деформація суглобів за типом «ластів моржа» 
E. сосископодібна деформація пальців 
 
5. Які із наведених позасуглобових проявів найбільш характерні для 
ревматоїдного артриту? 
A. ревматоїдні вузлики 

B. ревматоїдний васкуліт 

C. ураження легень і плеври 

D. саркопенія 

E. саркодінія 
 
6. Найхарактернішими клінічними проявами ураження легень при 
ревматоїдному артриті є: 
A. плеврит 

B. інтерстиціальний фіброз 

C. пульмоніт 

D. плевро-пульмональні ревматоїдні вузлики 
E. булли 
 
7. Ураження очей, що характерне для ревматоїдного артриту: 
A. епісклерит 

A. склерит 

B. кон’юнктивіт 
C. увеїт 
D. атрофія зорового нерву 
 
8. Найхарактернішим клінічним проявом ураження нирок при 
ревматоїдному артриті є: 
A. гломерулонефрит 

B. амілоїдоз 

C. тубулоінтерстиціальний нефрит 

D. пієлонефрит 
E. кісти нирок 
 

9. Можливі варіанти ревматоїдного артриту: 
A. синдром Фелті 

B. синдром Стілла 

C. синдром Рейно 
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D. синдром Гудпасчера 
E. антисинтетазний синдром 
 

10. Діагноз ревматоїдного артриту ґрунтується на основі: 
A. симетричного артриту 3 і більше суглобів кисті у поєднанні із 

вранішньою скутістю, яка триває більше 1 год. 

B. прискорення ШОЕ, підвищення СРП 

C. підвищення рівню РФ, АЦЦП у крові  
D. асиметричного артриту суглобів у поєднанні із вранішньою скутістю, яка 
триває меньше 1 год.  
E. появи ревматичних вузликів 
 
11. Визначення ступеню активності ревматоїдного артриту включає оцінку: 
A. болю по візуальній аналоговій шкалі (см) 

B. тривалості вранішньої скутості 

C. рівню підвищення СРП 

D. рівню прискорення ШЗЕ 

E. наявності РФ та рівню підвищення АЦЦП у крові  
 
12. Визначення активності патологічного процесу при ревматоїдному артриті 
за шкалою DAS включає: 
A. число болючих і припухлих суглобів із 28 

B. ступінь підвищення ШЗЕ і СРП  

C. загальну оцінку болю за допомогою візуальної аналогової шкали  

D. число припухлих суглобів із 44 і число болючих суглобів із 53 
E. ступінь підвищення РФ та АЦЦП у крові 
 
13. Які рентгенологічні ознаки характерні для ревматоїдного артриту? 
A. остеопороз епіфізів 

B. множинна узурація кісток 

C. кісткові анкілози 

D. асиметричне звуження суглобових щілин 
E. акральний остеоліз 
 
14. Характерні рентгенологічні ознаки IV стадії ревматоїдного артриту: 
A. значна деструкція хряща і кістки з вираженим звуженням суглобової 

щілини 

B. множинні узури кісток 

C. підвивихи, ульнарна девіація кисті 

D. анкілоз суглобу 

E. остеофіти, виражене звуження суглобової щілини, виражений склероз, 
визначена деформація країв кістки 
 

15. Ревматоїдниий артрит необхідно диференціювати із: 
A. остеоартрозом 
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B. реактивними артритами 

C. паранеопластичними артритами 

D. подагрою 

E. iнтермiтуючим гiдроартрозом 
 
16. Диференційний діагноз ревматоїдного артриту найчастіше проводиться 
на основі: 
A. суглобового синдрому 

B. позасуглобових проявів 

C. діагностичного титру РФ і АЦЦП 

D. даних рентгенологічних методів дослідження суглобів 

E. суб’єктивних відчуттів хворого  
 
17. Найхарактерніші ознаки, які дозволяють диференціювати ревматоїдний 
артрит від остеоартрозу: 
A. симптом «тугих рукавичок», що триває понад 1 год. 

B. симптом «корсета» 

C. симптом Черні 
D. симптом «гребінця» 
E. симптом Тофіло 
 
18. Фармакотерапія ревматоїдного артриту включає призначення: 
1. базової терапії 

2. нестероїдних протизапальних засобів 

3. глюкокортикостероїдів 

4. антикоагулянтів 
5. антиагрегантів 
 

Тестові завдання 3 рівня: 

 

1. Пацієнтка В., 88 років, госпіталізована до ревматологічного 
відділення зі скаргами на біль у ІІ, ІІІ п’ястково-фалангових суглобах, 
проксимальних міжфалангових суглобах кистей обох рук і променезап’ястних 
суглобах, що посилюються у другій половині ночі та вранці і супроводжується 
вранішньою скутістю, понад 2 год. При огляді: на розгинальних поверхнях 
суглобів пальпуються неболючі утворення, щільно- еластичної консистенції. 
Пальці рук веретеноподібної форми. Відмічається припухлість і біль при 
пальпації ІІ, ІІІ п’ястково-фалангових, проксимальних міжфалангових суглобів 
кистей обох рук та променезап’ястних суглобів, з обмеженням активних та 
пасивних рухів. Ваш попередній діагноз? 

A. ревматоїдний артрит 

B. реактивний артрит 
C. остеоартроз 
D. подагра 
E. анкілозуючий спндилоартрит  
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2. Хвора К., 62- х річного віку, з’явилась на «Д» огляд до сімейного лікаря. 
Відмічає болючість та різке обмеження рухів у променево-зап’ястних, 
п’ястково-фалангових і проксимальних міжфалангових суглобах ІІ і ІІІ пальців 
обох кистей, постійну скутість у них, підвищення температури до 
субфебрильних цифр. З анамнезу: 7 років страждає на ревматоїдний артрит, 
тривалий час приймає метотрексат 7,5 мг/тиждень. При огляді: деформація 
пальців у вигляді «лебединої шиї», ульнарна девіація кистей рук по типу 
«плавника моржа», обмеження активних і пасивних рухів в уражених суглобах. 
В аналізі крові: ШЗЕ - 46 мм/год., СРП >5 ум. од. Ваш попередній діагноз? 
A. ревматоїдний артрит, серопозитивний, активність ІІІ, поліартрит з 

ураженням променево-зап’ястних, п’ястково-фалангових, проксимальних 

міжфалангових суглобів ІІ і ІІІ пальців обох кистей. ФНС – IIІ. 
B. ревматоїдний артрит, серонегативний, поліартрит з ураженням 
променево-зап’ястних, п’ястково-фалангових, проксимальних міжфалангових 
суглобів ІІ і ІІІ пальців обох кистей. ФНС – II. 
C. ревматоїдний артрит, серопозитивний, активність ІІ, поліартрит з 
ураженням променево-зап’ястних, п’ястково-фалангових, проксимальних 
міжфалангових суглобів ІІ і ІІІ пальців обох кистей. ФНС – IIІ. 
D. подагра, хронічний подагричний артрит з ураженням променево-
зап’ястних, п’ястково-фалангових, проксимальних міжфалангових суглобів ІІ і 
ІІІ пальців обох кистей. ФНС – II. 
E. остеоартрит, повільно-прогресуючий перебіг з ураженням променево-
зап’ястних, п’ястково-фалангових, проксимальних міжфалангових суглобів ІІ і 
ІІІ пальців обох кистей. ФНС – IIІ. 
 
3. Хворий А., 67 років, звернувся у поліклініку до офтальмолога зі скаргами 
на почервоніння склери очей. З анамнезу: 3 місяці турбує біль у проксимальних 
міжфалангових суглобах ІІ і ІІІ пальців кистей, променево-зап’ястних суглобах, 
вранішня скутість – до 60 хв. 3 дні тому вперше діагностований склерит. У 
крові: еритроцити 2,7х1012/л, Hb – 100 г/л. У сечі: помірна протеїнурія, 
еритроцитурія. Яка патологія могла призвести до такого стану пацієнта? 
A. ревматоїдний артрит 

B. паранеопластичний артрит 
C. хвороба Рейтера 
D. хвороба Уіпла 
E. хвороба Лайма 
 
4. Пацієнт В., 88 років, госпіталізований до ревматологічного відділення з 
підозрою на ревматоїдний артрит. Яке дослідження буде найбільш 
інформативним для верифікації діагнозу у даному випадку? 

A. аналіз крові на АЦЦП 

B. термометрія 
C. загальний аналіз крові 
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D. термографія суглобів 
E. артроскопія 
 
5. Пацієнта з ревматоїдним артритом турбує біль у дрібних суглобах рук і 
ніг, вранішня скутість, що триває до 12- ої години дня. Оцінка болю за 
візуальною аналоговою шкалою складає 5 см. У крові: ШЗЕ – 44 мм/год., СРП 
> 3 ум. од. У аналізах сечі змін не виявлено. Про яку ступінь активності 
ревматоїдного артриту йде мова? 

A. ІІ 

B. ІІІ 
C. 0 
D. І 
E. V 
 
6. Хворий П., 67- ми річного віку, пройшов курс лікування з приводу 
ревматоїдного артриту. Після проведеного лікування стан хворого значно 
покращився: біль у суглобах практично не турбує, а вранішня скутість триває 
близько 15 хв. При огляді: суглоби – без особливостей. У крові: ШЗЕ – 20 
мм/год. Це свідчить про: 
A. клінічну ремісію 

B. І ступінь активності процесу 
C. ІІ ступінь активності процесу 
D. ІІІ ступінь активності процесу 
E. ІV ступінь активності процесу 
 
7. У хворого Ю., 67- ми річного віку, впродовж 2 років відмічаєтся стійкий 
поліартрит із симетричним ураженням п’ястково-фалангових, проксимальних 
міжфалангових суглобів ІІ і ІІІ пальців обох кистей і плесно-фалангових 
суглобів. Обстежений у терапевтичному відділенні. Встановлений діагноз: 
Ревматоїдний артрит, серопозитивний, активність ІІ, поліартрит з ураженням 
п’ястково-фалангових, проксимальних міжфалангових суглобів ІІ і ІІІ пальців 
кистей, плесно-фалангових суглобів. Ro-стадія ІІ. ФНС – І. Які зміни на Ro-
грамі спонукали лікаря до встановлення даного діагнозу? 

A. остеопороз епіфізів, незначна деструкція хряща і кістки, звуження 

суглобової щілини, поодинокі узури 

B. остеопороз епіфізів, значна деструкція хряща і кістки, виражене звуження 
суглобової щілини, множинні узури кісток, підвивихи, ульнарна девіація кисті 
C. остеопороз епіфізів 
D. значна деструкція хряща і кістки, виражене звуження суглобової щілини, 
множинні узури кісток, підвивихи, ульнарна девіація кисті 
E. анкілоз суглобів 
 
8. Чоловік, 64 років, який впродовж тривалого часу страждає на 
ревматоїдний артрит звернувся до пульмонолога зі скаргами на постійний 
сухий кашель, прогресуючу задишку, при помірному фізичному навантаженні. 
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На КТ ОГК – ознаки iнтерстицiального пневмонiту. Який препарат буде 
найбiльш ефективним у даному випадку? 
A. метипред 

B. метотрексат 
C. ібупрофен 
D. сульфосалазин 
E. інфліксімаб 
 
9. Пацієнт М., 56- ти річного віку, який страждає на ревматоїдний артрит 
госпіталізований до ревматологічного відділення. Показано проведення 3-х 
денного курсу пульс-терапiї глюкокортикостероїдами. Вкажіть добову дозу 
преднізолону. 
A. 1000 мг 

B. 250 мг 
C. 500 мг 
D. 100 мг 
E. 1500 мг 
 
10. У пацієнтки Н., 68 років, діагностований ревматоїдний артрит. Розпочата  
базова тепапія цитостатиками. Тижнева доза метотрексату становить: 
A. 7,5  

B. 20 мг 
C. 25 мг 
D. 2,5-5 м 
E. 16 мг 
 
Тема: Подагра 

 

Тестові завдання 1 рівня: 

 

1. Подагра – це: 
A. системна патологія, що пов’язана з порушенням пуринового обміну  
B. запальне захворювання суглобів негнійного характеру 
C. системна патологія, що пов’язана з порушенням піримідинового обміну  
D. гостре системне захворювання сполучної тканини інфекційної етіології 
E. хронічне дегенеративно-дистрофічне захворювання суглобів 
 
11. Для шкірних проявів подагри характерні: 
A. тофуси  

B. вузлики Гебердена 
C. вузлики Бушара 
D. папули Готтрона 
E. підшкірні вузлики 
 
12. Тофуси локалізуються переважно: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8
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A. на вушних раковина, у ділянках ліктьових, колінних суглобів, на 

пальцях  

B. у ділянках природних кісткових потовщень, розгинальних поверхнях 
суглобів та периартикулярно 
C. у ділянці проксимальних міжфалангових суглобів верхніх кінцівок 
D. на розгинальній поверхні передплічь, на сідницях, у зв'язках, над 
суглобами та у внутрішніх органах 
E. у підшкірній тканині, скелетних м'язах, фасціях і сухожиллях 
 
13. Підшкірні вузлики найчастіше локалізуються: 
A. у ділянках природних кісткових потовщень, розгинальних поверхнях 

суглобів або периартикулярно 

B. у ділянці проксимальних міжфалангових суглобів  
C. на мочках вух, ліктях, колінах, пальцях рук і ніг 
D. на розгинальній поверхні суглобів, на сідницях, у зв’язкахта у нутрішніх 
органах 
E. у ділянці дистальних міжфалангових суглобів 
 

14. Найхарактернішими рентгенологічними ознаками І стадії подагри є: 
A. великі кісти у субхондральній кістці з ущільненням 

навколосуглобових м’язів  

B. остеосклероз, остеопороз епіфізів 
C. остеопороз епіфізів 
D. звуження суглобової щілини та можливі крайові остеофіти 
E. незначна деструкція хряща і кістки, звуження суглобової щілини, 
поодинокі узури 
 

15. Найхарактернішими рентгенологічними ознаками ІІ стадії подагри є: 
A. великі кісти поблизу суглобів і дрібні ерозії суглобових поверхонь, з 

ущільненням навколосуглобових м’язів 
B. акральний остеоліз 
C. синдесмофіти або паравертебральні осифікати 
D. визначені остеофіти, можливе звуження суглобової щілини 
E. нечіткість або нерівність поверхонь крижово-клубових суглобів, ділянок 
субхондрального остеосклерозу 
 
16. Найхарактернішими рентгенологічними ознаками ІІІ стадії подагри є: 
A. великі ерозії поблизу суглобів і дрібні ерозії суглобових поверхонь з 

ущільненням навколосуглобових м’язів 
B. значна деструкція хряща і кістки, виражене звуження суглобової щілини, 
множинні узури кісток, підвивихи, ульнарна девіація кистей 
C. анкілоз дистальних міжфалангових суглобів кистей і/або плесно-
фалангових суглобів 
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D. великі остеофіти, виражене звуження суглобової щілини, виражений 
остеосклероз, деформація країв кістки 
E. звуження щілин крижово-клубових з’єднань 
 
17. Подагру найчастіше слід диференціювати із: 
A. артритами рiзного походження  

B. хронічною ревматичною хворобою 
C. саркоїдозом  
D. периартритом 
E. iнтермiтуючим гідроартрозом 
 
18. До найважливіших диференціально-діагностичностичних ознак подагри 
належать усі перераховані, крім: 
A. моноартриту з ураженням колінних або ліктьових суглобів 

B. гіперурікемії 
C. летючості больового синдрому і артриту  
D. виявлення кристалів урату натрія у синовіальній рідині 
E. тофусів 
 

Тестові завдання 2 рівня: 

 

1. Первинна подагра виникає як наслідок: 
A. генетично-обумовлених дефектів в ензимах, що сприяють 

метаболізму сечової кислоти 

B. надмірного вживання алкоголю, продуктів, збагачених пуринами 

C. фізичних перевантажень 

D. тривалих переохолоджень 

E. генетично-обумовлених дефектів в ензимах, що сприяють метаболізму 
сечовини 
 

2. В основі патогенезу подагри лежить: 
A. підвищення біосинтезу сечової кислоти  

B. зниження екскреції уратів 

C. підвищення біосинтезу сечовини 
D. зниженням секреції уратів 
E. підвищення екскреції уратів 
 
3. Перша фаза патогенезу подагри характеризується: 
A. гіперурикемією 

B. зниженням екскреції уратів 

C. накопиченням уратів в організмі  
D. гострим подагричним артритом 
E. відкладенням моноурату натрію у тканинах 
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4. Четверта фаза патогенезу подагри характеризується: 
A. хронічним подагричним запаленням 

B. ознаками подагричної нефропатії 

C. гострим подагричним запаленням 
D. відкладенням моноурату натрію у тканинах 
E. гіперурикемією і накопиченням уратів в організмі  
 
5. Безсимптомна гіперурикемія це: 
A. підвищення рівню сечової кислоти у крові чоловіків > 420 мкмоль/л 

B. підвищення рівню сечової кислоти у крові жінок >360 мкмоль/л 

C. підвищення рівню сечової кислоти у крові чоловіків > 360 мкмоль/л 
D. підвищення рівню сечової кислоти у крові жінок > 240 мкмоль/л 
E. кристалурія 
 

6. Клінічними стадіями подагри є: 
A. гострий подагричний артрит 

B. подагра міжнападова 

C. хронічний подагричний артрит 

D. хронічний тофусний артрит 

E. підгострий подагричний артрит 
 
7. Вкажіть типи порушення пуринового обміну. 
A. метаболічний  

B. нирковий 

C. змішаний 

D. секреторний 
E. екскреторний 
 
8. Найхарактерніші клінічні прояви нападу гострого подагричного артриту: 
A. раптовий початок 

B. асиметричний артрит І плеснофалангового суглобу 

C. ознаки місцевого та системного запалення 

D. симетричний артрит І плеснофалангових суглобів 
E. поява тофусів 
 

9. Прояви, що входять до класичної тріади симптомів подагри: 
A. ураження суглобів  

B. ураження внутрішніх органів  

C. утворення тофусів 

D. гарячка 
E. деформація суглобів 
 
19. Захворювання нирок, що найчастіше розвиваються при подагрі? 
A. нирково-кам'яна хвороба 
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B. тубуло-інтерстиціальний нефрит 

C. пієлонефрит  

D. хронічна ниркова недостатність 

E. амілоїдоз нирок 
 
20. Патогенетичним методом лікування подагри є: 
A. дієтотерапія 

B. урикодепресивні препарати 

C. урикозуричні препарати  

D. нестероїдні протизапальні засоби 

E. стероїдні протизапальні засоби 
 
21. До урикодепресивних засобів відносять: 
A. мiлурит 

B. алопуринол  

C. аденурик 

D. сульфінпіразон 
E. пробенецид 
 

22. Для лікування хворих на подагру найчастіше застосовують нижче 
перераховані базові препарати: 
A. алопурінол 

B. аденурик 

C. етамід  

D. диклофенак 
E. колхіцин 
 
23. Найефективнішими препаратами, які використовується для 
використовуються для купірування нападу гострого подагричного артриту є: 
A. колхіцин 

B. дексаметазон 

C. диклофенак 
D. алопуринол 
E. аденурик 
 

Тестові завдання 3 рівня: 

 
1. Хворий Н., 53 років, поступив до ревматологічного відділення зі скаргами 
на різкий біль у І плесно-фаланговому суглобі правої ступні, ірадіюючий на 
передплесну, плесну, що супроводжується відчуттям тиску і розпирання у 
ступні, підвищенням температури тіла до 37,8оС. З анамнезу: захворів раптово, 
у 2 години ночі, коли виник гострий біль у І пальці правої ступні, з’явилось 
відчуття «холодного душу», ознобу, підвищилась температура тіла до 38оС. 
Об’єктивно: температура тіла – 37,8оС. Шкіра над І плесно-фаланговим 
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суглобом гіперемована з ціанотичним відтінком, гаряча на дотик. Різкий біль у 
І плесно-фаланговому суглобу, що обмежує активні та пасивні рухи. Про яке 
захворювання можна подумати у першу чергу? 
A. гострий подагричний артрит І плесно-фалангового суглобу правої 

ступні 

B. хронічний подагричний артрит І плесно-фалангового суглобу правої 
ступні, стадія загострення 
C. бешиха ступні правої нижньої кінцівки 
D. тромбофлебіт глибоких вен правої нижньої кінцівки 
E. реактивний артрит І плесно-фалангового суглобу правої ступні 
 
2. У пацієнта Р., 49 років, розвинувся напад гострого подагричного артриту. 
Оптимальною схемою лiкування пацієнта колхiцiном у 1-шу добу лікування є: 
A. по 1 мг через кожні 2 години, але не більше 4 мг на добу 

B. по 1 мг через годину, але не більше 8 мг на добу 
C. по 1 мг через 3 години або 0,5 мг через годину  
D. по 0,5 мг через 3 години або 1 мг через годину  
E. по 0,5 мг через годину або 1 мг через годину  
 
3. Хворого М., 50 років, турбують скарги на ниючий біль у І плесно-
фаланговому суглобі, кістках плесни, склепінні стопи та у кістці п’яти лівої 
ступні. При огляді: конфігурація вище вказаних суглобів змінена – «подагрична 
стопа», шкіра над ними звичайного кольору, тепла на дотик. По задній поверхні 
ліктьових суглобів, на вушних раковинах, у ділянці плесно-фалангового 
суглобу І пальця лівої ступні пальпуються тофуси. Найінформативнішими 
методами обстеження у даному випадку будуть: 
A. визначення рівню сечової кислоти у крові 

B. рентгенологічне дослідження суглобів 

C. загальний аналіз крові 
D. аналіз крові на СРП 
E. артроцентез 
 
4. Пацієнтка 60- річного віку, поступила до ревматологічного відділення зі 
скаргами на виражений біль у променево-зап’ястному суглобі лівої руки, 
підвищення температури тіла до субфебрильних цифр. З анамнезу: захворіла 
раптово, вночі, коли виник гострий біль у вище вказаних суглобах, 
підвищилась температура тіла до 37,7оС, озноб. При огляді: температура тіла – 
37,8оС. Шкіра над променево-зап’ястним суглобом лівої руки набрякла, 
гіперемована, гаряча на дотик. Рухи у вказаних суглобах різко обмежені, через 
біль. Який діагноз найбільш імовірний?  
A. гострий подагричний артрит 

B. ревматоїдний артрит 
C. ревматичний артрит 
D. остеоартрит 
E. реактивний артрит 



 50 

 
5. Після надмірного вживання алкоголю у хворого О., 56 років, виник 
гострий подагричний артрит І пальця лівої ступні. Які зміни у результаті 
аналізу крові найбільш очікувані: 
A. нейтрофільний лейкоцитоз, прискорення ШЗЕ, підвищення рівню 

сечової кислоти, сіалових кислот, серомукоїду, СРБ 

B. нейтрофільний лейкоцитоз, анемія, прискорення ШЗЕ, підвищення рівню 
сечової кислоти, креатиніну, сечовини, калію, СРБ, АЦЦП 
C. нейтрофільний лейкоцитоз, анемія, прискорення ШЗЕ, підвищення рівню 
сіалових кислот, серомукоїду, СРБ, РФ 
D. нейтрофільний лейкоцитоз, анемія, прискорення ШЗЕ, наявність АNA, 
ANCA 
E. нейтрофільний лейкоцитоз, анемія, прискорення ШЗЕ, підвищення рівню 
сіалових кислот, серомукоїду, СРБ, наявність АТ до нативної ДНК 
 
6. Хворий B., 56 років, госпіталізований до ревматологічного відділення зі 
скаргами на постійний біль у плесно-фаланговому суглобі І пальця правої 
ступні. З анамнезу: 2 роки тому була діагностована подагра. Не лікувався. 
Об’єктивно: температура тіла – 38,7оС. Дефігурація плесно-фалангового 
суглобу І пальця правої ступні. Обмеження активних рухів у суглобі, через біль. 
Шкіра над ураженим суглобом напружена, гіперемована, гаряча на дотик. При 
обстеженні: рівень сечової кислоти – 543 мкмоль/л. Призначений алопуринол. 
Початкова доза алопуринолу у даному випадку буде становити: 
A. 100 мг на добу  

B. 300 мг на добу  
C. 600 мг на добу 
D. 150 мг на добу  
E. 800 мг на добу 
 
7. Хворому Р., 48 років з метою лікування подагри призначений 
алопуринол. На основі яких критеріїв проводиться корекція дози алопуринолу? 
1. зниження рівню сечової кислоти до 360 мкмоль/л 

2. зниження рівню сечової кислоти до 420 мкмоль/л 
3. зменьшення больового синдрому 
4. нормалізації показників ШЗЕ, СРБ 
5. нормалізації температури тіла 
 
8. Хворий Є., 49 років, знаходиться на стаціонарному лікуванні у 
ревматологічному відділенні. При поступленні скарги на біль і почервоніння І 
плесно-фалангового і гомілково-стопного суглобів правої ступні. З анамнезу: 
впродовж 9 років страждає на подагру, загострення 3-4 рази на рік. У крові: 
сечова кислота – 568 мкмоль/л, на Ro- грамі І плесно-фалангового і гомілково-
стопного суглобів правої ступні зміни у вигляді феномену «пробійника». Яка 
тактика лікування буде найефективнішою у даному випадку? 
A. дієтотерапія 



 
51 

B. урикодепресивні препарати 

C. нестероїдні протизапальні засоби 

D. урикозуричні препарати  
E. хірургічне лікування  
 
9. При обстеженні хворого на цукровий діабет вперше виявлена 
безсимптомна гіперурикемія. За результатами проведення тесту з семиденним 
обмеженням вживання пуринів та виключенням вживання алкоголю 
встановлений метаболічний тип порушення пуринового обміну. Яку тактику 
лікування слід запропонувати хворому у даному випадку? 
A. дієту, з обмеженням пуринів, аллопуринол 

B. дієту, з обмеженням пуринів, колхіцин 
C. дієту, з обмеженням пуринів, пробенецид  
D. дієту, з обмеженням пуринів, дексаметазон 
E. дієту, контроль рівню сечової кислоти через 2 тижні 
 
10. Пацієнт, 52- х річного віку, з’явився на «Д» огляд до сімейного лікаря. 
Скарги на біль у І плесно-фаланговому суглобі правої ступні, періодичний біль 
у поперековій ділянці. З анамнезу: напад гострого подагричного артриту 
вперше виник 3 роки тому. Об’єктивно: множинні тофуси на вушних 
раковинах, на пальцях кистей, у ділянці ліктьового відростка лівої руки та І 
плесно-фалангового суглобу правої ступні. Деформація І плесно-фалангового 
суглобу правої ступні. У крові: ШЗЕ – 15 мм/год.; креатинін – 99 мкмоль/л, 
сечова кислота – 562 мкмоль/л; у сечі: питома вага – 1004, білок – сліди, ер. – 1 
- 2 у п./з., лейк. – 4 - 5 у п./з., солі – урати; при УЗД – депозити уратів у 
паренхімі нирок, уратні камені у мисці правої нирки. Встановлена нирково-
кам’яна хвороба. Про яке ускладнення подагри йде мова? 
A. вторинний пієлонефрит  

B. тубуло - інтерстиціальний нефрит 
C. хронічна ниркова недостатність 
D. первинний пієлонефрит 
E. гломерулонефрит 
 
11. Хворий Н., 65 років поступив до кардіологічного відділення зі скаргами 
на серцебиття, задишку при незначному фізичному навантаженні, набряки та 
біль у нижніх кінцівок. Приймав карведилол, фуросемід, дигоксин, 
аторвастатин, магнікор. Через місяць після початку лікування у хворого виник 
гострий подагричний напад, який супроводжувався болем та припухлістю І 
пальця правої стопи, підвищенням температури тіла до 38,7оС. З анамнезу: 
впродовж 10-х років страждає на постійну форму фібриляції передсердь. 
Об’єктивно: біль у І плесно-фаланговому суглобі лівої ступні, множинні тофуси 
у ділянці обох кистей і стоп. У крові: ШЗЕ – 35 мм/год, сечова кислота – 546 
мкмоль/л. Призначення яких препаратів спровокувало розвиток гострого 
подагричного артриту у хворого? 
A. фуросеміду  
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B. карведилолу 
C. аторвастатину  
D. дигоксину  
E. магнікору 
 
12. Хворого Г., 65 років, який для лікування подагричного артриту тривало 
приймав нестероїдні протизапальні засоби почала турбувати нудота, загальна 
слабкісь. Об’єктивно: множинні тофуси на вушних раковинах, на пальцях обох 
кистей і стоп та колінних суглобах. У крові: ШЗЕ – 37 мм/год, креатинін – 278 
мкмоль/л, сечова кислота – 546 мкмоль/л., ШКФ за СКD ЕРІ – 63 мл/хв/1,73 м2. 
Хворому призначений фебукостат. Лікування фебукостатом у даному випадку 
необхідно розпочинати з дози: 
A. 40 мг/добу  

B. 60 мг/добу  
C. 30 мг/добу 
D. 20 мг/добу  
E. 80 мг/добу 

 

Тема: Остеоартрит 

 

Тестові завдання 1 рівня: 

 
1. Остеоартрит - це: 
A. хронічне прогресуюче дегенеративно-дистрофічне захворювання з 

ураженням усіх компонентів суглоба 

B. запальне захворювання суглобів негнійного характеру інфекційної 
етіології 
C. метаболічне захворювання суглобів, що пов’язане з порушенням 
пуринового обміну та накопиченням сечової кислоти в організмі  
D. гостре системне захворювання сполучної тканини інфекційної етіології 
E. системне захворювання сполучної тканини з переважним ураженням 
суглобів по типу ерозивно-деструктивного прогресуючого поліартриту 
 
2. Патологічний процес при остеоартриті розпочинається, насамперед із: 
A. хряща 

B. субхондральної кістки 
C. синовіальної оболонки 
D. капсули 
E. периартикулярних м’язів і зв’язок 
 
3. Найхарактернішими симптомами остеоартриту є усі перераховані, крім: 
A. вранішньої скутості > 60 хв. 

B. відчуття хрускоту у суглобах 
C. вузликів у ділянках міжфалангових суглобів верхніх кінцівок 
D. стартового характеру болю у суглобах  
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E. наявності асиметричного звуження суглобової щілини на Ro-грамі 
 
4. Вузлики Гебердена локалізуються: 
A. на передньо-боковій ділянці дистальних міжфалангових суглобів 

верхніх кінцівок  

B. у ділянці проксимальних міжфалангових суглобів верхніх кінцівок  
C. у ділянках природних кісткових потовщень, розгинальних поверхнях 
суглобів або периартикулярно 
D. на мочках вух, ліктях, колінах, пальцях 
E. на розгинальній поверхні передпліч, на сідницях, у зв'язках, над 
суглобами та у внутрішніх органах 
 
5. Найхарактерніша локалізація вузликів Бушара: 
A. у ділянці проксимальних міжфалангових суглобів пальців рук 

B. на мочках вух, ліктях, колінах, пальцях 
C. на розгинальній поверхні передпліч, на сідницях, у зв'язках, над 
суглобами та у внутрішніх органах 
D. у ділянці дистальних міжфалангових суглобів верхніх кінцівок 
E. на розгинальних поверхнях міжфалангових, п’ястково-фалангових, 
колінних та ліктьових суглобів  
 
6. Характерними ознаками І рентгенологічної стадії остеоартриту є: 
A. сумнівне звуження суглобової щілини та крайові остеофіти 

B. остеосклероз, остеопороз епіфізів 
C. остеопороз епіфізів 
D. нерівність контурів поверхонь крижово - клубових з’єднань 
E. розширення суглобових щілин 
 
7. Характерними ознаками ІІ рентгенологічної стадії остеоартриту є: 
A. визначені остеофіти, можливе звуження суглобової щілини 

B. синовіїт 
C. акральний остеоліз 
D. незначна деструкція хряща і кістки, звуження суглобової щілини, 
поодинокі узури 
E. нерівність поверхонь крижово-клубових суглобів, ділянки 
субхондрального остеосклерозу 
 
8. Характерними ознаками ІІІ рентгенологічної стадії остеоартриту є: 
A. множинні остеофіти, значне звуження суглобової щілини, ознаки 

склерозу, деформація країв кістки 

B. бурсит 
C. анкілоз дистальних міжфалангових суглобів кистей і / або плесно-
фалангових суглобів 
D. великі кісти у субхондральній кістці з ущільненням надсуглобових м’язів 
E. звуження щілин крижово-клубових суглобів 
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9. Характерними ознаками ІV рентгенологічної стадії остеоартриту є: 
A. великі остеофіти, виражене звуження суглобової щілини, виражений 

склероз, визначена деформація країв кістки 
B. згинальні контрактури суглобів пальців рук 
C. великі ерозії поблизу суглобів і дрібні ерозії суглобових поверхонь з 
ущільненням надсуглобових м’язів 
D. кістковий анкілоз крижово-клубових суглобів, міжхребцевих та реберно - 
хребцевих суглобів з наявністю оссифікації зв’язкового апарату 
E. синдесмофіти або паравертебральні оссифікати 
 
10. Остеоартрит слід диференціювати з наступними захворюваннями, крім: 
A. системної склеродермії 

B. ревматоїдного артриту  
C. паранеопластичного артриту 
D. хвороби Бехтєрєва 
E. метаболічних артритів 
 
11. «Базовими»засобами для лiкування остеоартриту є: 
A. хондропротектори  

B. нестероїднi протизапальнi засоби  
C. препарати кальцію 
D. глюкокостероїди системної дії 
E. вітамін Д3 
 
12. Для лікування хворого на остеоартрит оптимальна добова доза 
диклофенаку становить: 
A. 150 мг  

B. 300 мг  
C. 75 мг  
D. 250 мг  
E. 50 мг 
 
13. Рекомендована тривалість курсу лiкування хворого на остеоартрит НПЗП 
становить: 
A. 16 - 20 днiв  

B. 11 - 15 днiв  
C. 7 - 10 днiв  
D. 31 - 40 днiв 
E. 21 - 30 днiв 
 

Тестові завдання 2 рівня: 

 

1. Найхарактернішою тріадою симптомів остеоартриту є: 
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A. біль у суглобах механічного типу 

B. деформація суглобів 

C. звуження суглобової щілини, остеосклероз суглобових поверхонь, 

остеофітоз на Ro-грамі 

D. поліартрит, спондиліт, саркопенія 
E. поліартрит, згинальні контрактури суглобів, шум тертя суглобів хребців 
 
2. До клінічних форм остеоартриту відносять: 
A. моноостеоартрит 

B. олігоостеоартрит 

C. поліостеоартрит 

D. ідіопатичний артрит 
E. змішана форма 
 
3. При остеоартриті найчастіше уражуються суглоби: 
A. кульшові 

B. колінні  

C. кисті  
D. стоп  
E. міжхребцеві 
 
4. Найхарактерніша локалізація уражених суглобів кисті при остеоартриті: 
A. І п’ястково-фаланговий суглоб кисті  

B. проксимальні міжфалангові суглоби V пальця кисті 

C. зап’ястково-п’ястний суглоб І пальця кисті 

D. міжфалангові суглоби 

E. ІІ-й, ІІІ-й п’ястково-фалангові і проксимальні міжфалангові суглоби 
кистей 
 

5. Найхарактернішими симптомами остеоартриту кистей є: 
A. вузлики Гебердена 

B. вузлики Бушара 

C. ерозивний остеоартрит (безвузликова форма) 

D. анкілоз суглобів кистей 
E. згинальні контрактури суглобів пальців 
 

6. До діагностичних критеріїв остеоартриту відносять: 
A. суглобовий синдром, що виникає при фізичному навантаженні і 

зникає після його припинення 

B. вранішня скутість < 60 хв. 

C. вік старше 50 років 

D. суглобовий синдром, що виникає у другій половині ночі та у вранішній 
час 
E. саркодінія 
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7. Рентгенологічними ознаками остеоартриту є: 
A. неоднорідне або асиметричне звуження суглобової щілини  

B. ущільнення та псевдокісти субхондральної кістки  

C. ремоделювання кістки і накопичення випоту у суглобі  

D. краєві остеофіти, «суглобові миші»  

E. остеопороз та остеоліз суглобової щілини 
 
8. Больовий синдром при остеоартриті виникає: 
A. при навантаженні на уражений суглоб 

B. при ходьбі, особливо під час спуску вниз по сходах 

C. у вечірній і нічний час та підсилюється під впливом метеорологічних 

факторів 

D. при вставанні з ліжка 
E. у другій половині ночі і вранці 
 
9. Які обстеження найбільш інформативні для верифікації остеоартриту? 
A. рентгенологічне дослідження суглобів 

B. артроскопія 

C. біопсія синовіальної оболонки 

D. дослідження синовіальної рідини 

E. біохімічний аналіз крові  
 
10. Індекс тяжкості коксартрозу включає оцінку:  
A. больового синдрому 

B. максимальної дистанції ходьби без болю 

C. тривалості скутості суглобів 

D. функціональної активності  

E. тривалості захворювання 
 
11. Найважливішими диференціально - діагностичними ознаками, що 
дозволяють відрізнити остеоартрит від ревматоїдного артриту є: 
A. «механічний» характер болю 

B. відчуття хрускоту при активних рухах у суглобах 

C. вузлики Гебердена 

D. вузлики Бушара 

E. ревматичні вузлики 
 
12. У план лікування хворих на первинний остеоартрит потрібно включити: 
A. хондропротектори 

B. нестероїдні протизапальні засоби 

C. розвантаження суглобів, за рахунок пересуванням хворого за 

допомогою милиць 

D. глюкокортикостероїди 
E. метаболічну терапію 
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13. Найбільш ефективним способом введення глюкокортикостероїдів для 
лікування хворих з реактивниу синовiїтом суглобів є:  
A. внутрiшньо-суглобовий 

B. пероральний 
C. внутрішньо-венний 
D. внутрішньо-м'язовий 
E. трансдермальний 
 
14. Показаннями до протезування кульшового суглобу при коксартрозi 
являються: 
A. неспроможність підніматись по східцях більш ніж на один поверх  

B. відсутність рухливостi у кульшовому суглобі 

C. резистентність больового синдрому до медикаментозної терапiї  

D. ущільнення параартикулярних м'яких тканин 
E. звуження суглобової щілини кульшового суглобу 
 

Тестові завдання 3 рівня:  
 

1. Хвору М., 50 років турбують скарги на періодичний біль у внутрішній та 
передній стороні правого колінного суглобу під час ходьби, особливо, по 
східцях вниз, відчуття хрускоту у ньому під час присідань. При огляді: 
конфігурація суглобів не змінена, шкіра над ними звичайного кольору, тепла на 
дотик. Відмічається нестабільність колінного суглобу, незначна крепітація під 
час активних та пасивних рухів у колінних суглобах. Найінформативнішими 
методами обстеження хворої будуть: 
A. рентгенологічне дослідження суглобів 

B. артроскопія правого колінного суглобу 

C. біопсія синовіальної оболонки правого колінного суглобу 
D. артроцентез правого колінного суглобу 
E. дослідження синовіальної рідини правого колінного суглобу 
 
2. Пацієнтка 60- річного віку, поступила до ревматологічного відділення зі 
скаргами на біль у кульшових, колінних суглобах, що виникає при фізичному 
навантаженні, посилюється у вечірній час, вранішню скутість – до 20-30 хв. З 
анамнезу: вважає себе хворою 5 років, коли вперше відчула хрускіт у колінах 
під час присідань. З часом почав турбувати біль у колінних суглобах, при 
фізичних навантаженнях та при ходьбі по східцях. Об’єктивно: у ділянці 
проксимальних та дистальних міжфалангових суглобів ІІ пальця правої кисті 
пальпуються безболісні щільні, вузлуваті утворення, розмірами з горошину. 
Конфігурація колінних суглобів не змінена, шкіра над ними звичайного 
кольору, тепла на дотик. Відмічається незначна крепітація під час рухів у 
колінних суглобах, обмеження активних та пасивних рухів через біль. На Ro- 
грамі кульшових та колінних суглобів – множинні остеофіти, значне звуження 
суглобової щілини, ознаки склерозу та деформації країв кістки. В аналізі крові: 
ШЗЕ – 15 мм/год. Який із наведених нижче діагнозів є найбiльш імовірним? 
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A. остеоартрит, первинний, повільно-прогресуючий перебіг, 

поліостеоартрит кульшових та колінних суглобів. Ro- стадія ІІІ, ФНС І ст. 

Вузлики Гебердена, вузлики Бушара правої кисті. 
B. остеоартрит, вторинний, повільно-прогресуючий перебіг, поліостеоартрит 
кульшових, колінних суглобів. Ro- стадія ІІІ, ФНС ІІ ст. Вузлики Гебердена, 
вузлики Бушара правої кисті. 
C. подагра, хронічний подагричний артрит кульшових, колінних суглобів. 
Ro- стадія ІІ, ФНС ІІ ст. Тофуси правої кисті. 
D. ревматоїдний артрит, серопозитивний, активність ІІ, поліартрит з 
ураженням кульшових, колінних суглобів. Ro-стадія ІІІ. ФНС – І ст. 
Ревматоїдні вузлики правої кисті. 
E. реактивний артрит кульшових і колінних суглобів. Ro- стадія ІІ, ФНС І ст. 
Підшкірні вузлики правої кисті. 
 

3. У хворого на остеоартрит розвинувся симптом «блокади суглобу», який 
проявлявся раптовим вираженим болевим синдромом у правому колінному 
суглобі, що обмежував, навіть, незначні активні і пасивні рухи. Розвиток даного 
симптому найбільш імовірно пов’язано із: 
A. защемленням «суглобової мишi» 
B. наявнiстю реактивного синовiїту 
C. набряком периартикулярних тканин 
D. остеосклерозом та остеофiтозом суглобової щiлини 
E. механiчним перевантаженням суглобу 
 
4. Хвора К., 57 років з’явилась на консультацію до лікаря зі скаргами на 
періодичний біль у кульшових суглобах, хрускіт при рухах. Вказує, що біль 
виникає при перших її кроках, потім поступово зменьшується і тимчасово 
зникає, проте з’являється знову, якщо фізичне навантаження продовжується. 
Стартовий характер болю у хворих на остеоартрит розвивається за наявності: 
A. тертя уражених хрящів між собою 

B. «суглобової мишi» 
C. набряку периартикулярних тканин 
D. сухожильно-м’язових контрактур 
E. порушення нормальної конгруєнтностi суглобових поверхонь хряща 
 
5. Хвору на первинний остеоартрит турбує постійний біль у кульшових 
суглобах, що виникає при будь-яких рухах. Наймовірніше це пов’язано із: 
A. рефлекторним спазмом периартикулярних м’язів 

B. тертям уражених хрящів 
C. прогресуючим фіброзом капсули суглобів 
D. сухожильно - м'язовими контрактурами 
E. розвитком реактивного синовiїту 
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6. Пацієнтку з остеоартритом турбує біль у кульшових суглобах, вранішня 
скутість до 40 хв. Індекс тяжкості коксартрозу у даному випадку необхідно 
оцінювати за: 
A. альгофункціональним індексом Лекена 

B. індексом WOMAC 
C. Лідською шкалою оцінки нейропатичного болю 

D. візуальною аналоговою шкалою болю (ВАШ) 
E. стенфордською анкетою 
 
7. При підозрі на остеоартрит обстеження доцільно розпочинати із: 
A. Ro- графії уражених суглобів 

B. артроскопії  
C. артроцентезу 
D. біопсії синовіальної оболонки суглобу 
E. термографії суглобів 
 
8. Хвора Ж., 50 років, поступила у терапевтичне відділення зі скаргами на 
біль у паховій ділянці зліва, з ірадіацією у ліве коліно, кульгавість при тривалій 
ходьбі, обмеження рухів у лівому кульшовому суглобі, періодичне 
«заклинювання» правого кульшового суглобу. З анамнезу: хворіє на 
остеоартрит впродовж 5 років. Об’єктивно: «качина» хода. Обмеження ротації 
стегон досередени та назовні, відведення та приведення, згинання і розгинання. 
Яке ускладнення може виникнути у хворої при подальшому прогресуванні 
коксартрозу? 
A. остеонекроз  

B. вкорочення кінцівки 

C. остеопороз 
D. периартрит 
E. анкілоз суглобів 

 
9. У хворої, 58-ми річного віку, діагностований вторинний гонартроз на тлі 
травматичного ушкодження лівого коліна у анамнезі. На Ro- грамі колінних 
суглобів виявлено загострення та витягування міжвиросткового підвищення, 
звуження суглобової щілини, велику кількість крайових остеофітів. Які 
ускладнення можуть виникнути у даному випадку? 
A. кіста Бейкера 

B. вторинний реактивний синовiїт 

C. симптом «блокади суглобу» 

D. зовнiшній пiдвивих надколiнника 
E. остеонекроз 
 
10. Хворий B., 56 років, поступив на стаціонарне лікування до 
ревматологічного відділення зі скаргами на постійний біль у колінних суглобах, 
інтенсивність якого збільшується при фізичному навантаженні, особливо, 
скутість на початку руху колінних суглобів, особливо, при присіданні. 
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Об’єктивно: дефігурація колінних суглобів за рахунок набряку, шкіра над ними 
гіперемована, гаряча на дотик. Відмічається пальпаторна болючiсть по ходу 
суглобової щiлини, незначна крепітація під час рухів у колінних суглобах, 
обмеження активних та пасивних рухів через біль. При обстеженні: Ro- грамі 
колінних суглобів – неоднорідне звуження суглобової щілини, поодинокі 
крайові остеофіти, ознаки випоту у порожнину суглобу. При дослідженні 
синовiальної рiдини встановлено її незапальний характер із задовільною 
в'язкiстю i невеликою кiлькiстю клiтин. Больовий синдром у даному випадку 
найімовірніше пов’язаний із: 
A. розвитком реактивного синовiїту  

B. венозною гіперемією і стазом у субхондральній кістці 
C. прогресуючим фіброзом капсули суглобів 
D. сухожильно-м'язовими контрактурами 
E. рефлекторним спазмом периартикулярних м’язів 
 
11. Пацієнтка, 63- х річного віку скаржиться на біль у колінних суглобах при 
тривалому стоянні і ходьбі, який посилюється у другій половині дня. Це 
пояснюється: 
A. зниженням здатності до навантаження кісткових суглобових 

поверхонь внаслідок дегенерації хряща  

B. тертям уражених хрящів 
C. прогресуючим фіброзом капсули суглобів 
D. сухожильно-м'язовими контрактурами 
E. рефлекторним спазмом периартикулярних м’язів 
 
12. У пацієнтки 60- ти річного віку гонартроз ускладнився розвитком 
реактивного синовiїту обох колінних суглобів. Призначено розвантаження 
суглобів за допомогою милиць. Найбільш доцільною комбінацією лікувальних 
засобів у даному випадку будуть: 
A. хондропротектори 

B. нестероїдні протизапальні засоби 

C. препарати кальцію, вітаміну Д та аскорбінової кислоти 

D. стероїдні протизапальні засоби 
E. цитостатики 
 
Тема: Анкілозуючий спондилоартрит 

 

Тестові завдання 1 рівня: 

 
1. Анкілозуючий спондилоартрит - це: 
A. хронічне системне захворювання сполучної тканини з переважним 

ураженням клубово-крижових зчленувань, фіброзних кілець, зв'язок і 

суглобів хребта та периферичних суглобів 

B. запальне захворювання суглобів негнійного характеру 
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C. метаболічне захворювання суглобів, що пов’язане з порушенням 
пуринового обміну та накопиченням сечової кислоти в організмі 
D. системне захворювання сполучної тканини з переважним ураженням 
суглобів по типу ерозивно-деструктивного прогресуючого поліартриту 
E. хронічне прогресуюче дегенеративно-дистрофічне захворювання з 
ураженням усіх компонентів суглоба 
 
2. Зовнішньою ознакою, що дозволяє запідозрити наявність у хворого 
анкілозуючого спондилоартриту є: 
A. «поза прохача» 

B. «поза лотоса» 
C. лійкоподібна форма грудної клітки 
D. килеподібна деформація грудної клітки 
E. деформація суглобів по типу «ластів моржа» 
  
3. Симптомами, що дозволяють визначити рухливість хребта є усі 
перераховані, за виключенням: 
A. симптому Тофіло 

B. симптому Отта 
C. симптому Томайєра 
D. симптому Форестьє 
E. симптому «підборіддя-груднина» 
 
5. До основних критеріїв діагностики анкілозуючого спондилоартриту 
відносять нижче перераховані критерії, крім: 
A. гострого початку з ураженням суглобів хребта, кисті, стопи 
B. поступового початку з ураженням крижово-клубових з’єднань, із 
залученням осьових та периферичних суглобів 
C. обмеження рухів у фронтальній та сагітальній площині 
D. обмеження екскурсії грудної клітки <2,5 см 
E. одностороннього сакроілеїту ІІІ-IV рентгенологічної стадії або 
двохстороннього сакроілеїту – II- IV стадії 
 
6. До найтиповіших уражень грудного відділу хребта при анкілозуючому 
спондилоартриті відносяться усі, крім: 
A. больового синдрому у грудній клітці, що посилюється під час 

дихання з іррадіацією у хребет  

B. больового синдрому у грудній клітці, що посилюється під час дихання та 
іррадією від хребта вперед, вздовж ребер  
C. посилення кіфозу  
D. обмеження екскурсії грудної клітки  
E. атрофії паравертебральних м'язів 
 
4. Найтиповішими ураженнями серцево-судинної системи при 
анкілозуючому спондилоартриті є усі, за виключенням: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
https://www.med-test.in.ua/en/statistics/show/test/220859
https://www.med-test.in.ua/en/statistics/show/test/220859
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A. ендокардиту 

B. перикардиту 
C. порушення провідності  
D. аортиту  
E. аортальної недостатності 
 
5. Ураження бронхолегеневої системи, що характерне для анкілозуючого 
спондилоартриту: 
A. апікальний фіброз легенів 

B. плеврит 
C. вогнищевий пневмосклероз 
D. булльозна хвороба 
E. пневмоніт 
 
6. Що із наведеного нижче є найхарактернішим проявом ураження очей при 
анкілозуючому спондилоартриті? 
A. передній увеїт 
B. кон’юнктивіт  
C. ретинопатія 
D. дакріоцистіт 
E. атрофія зорового нерва 
 
7. Який із наступних варіантів вказує на розвиток функціональної 
недостатності суглобів ІІІ ступеню? 
A. втрата працездатності і здатності до самообслуговування на тлі 

анкілозу усіх відділів хребта та кульшових суглобів 

B. втрата працездатності на тлі згладження лордозу і посилення кіфозу 
хребта 
C. втрата працездатності на тлі значного обмеження рухливості хребта та 
осьових суглобів кінцівок 
D. обмеження працездатності на тлі значного обмеження рухливості хребта, 
осьових та периферичних суглобів кінцівок 
E. збереження працездатності і здатності до самообслуговування 
 
8. Для анкілозуючого спондилоартриту патогномонічні усі перераховані 
лабораторні показники, крім: 
A. підвищення рівню АЦЦП 
B. наявності HLA B27 антигену 
C. прискорення ШЗЕ 
D. підвищення рівню СРП 
E. гіпергаммаглобулінемії 
 
9. Найбільшу діагностичну цінність при анкілозуючому спондилоартриті 
представляє: 
A. виявлення HLA B27 
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B. виявлення антитіл до нативної ДНК 
C. підвищення рівню РФ 
D. підвищення рівню СРП 
E. прискорення ШЗЕ 
 
10. Препарати вибору для лікування хворих на анкілозуючий 
спондилоартрит: 
A. нестероїдні протизапальні засоби 

B. антибактеріальні засоби 
C. глюкокортикостероїди 
D. антимікробні 
E. сульфаніламідні 
 
11. У лікуванні анкілозуючому спондилоартриту застосовують усі препарати, 
крім: 
A. амінохінолінових (плаквеніл) 

B. протимікробного і протизапального кишкового засобу (сульфосалазину) 
C. міорелаксантів центральної дії 
D. НПЗЗ 
E. протипухлинного засобу (метотрексат) 
 
12. Найбільш ефективним початковим способом введення нестероїдних 
протизапальних засобів для лікування анкілозуючого спондилоартриту є:  
A. внутрішньо-м’язовий 

B. внутрiшньо-суглобовий  
C. пероральний 
D. периартикулярний 
E. трансдермальний 
 
13. Показаннями до застосування сульфосалазину у лікуванні анкілозуючого 
спондилоартриту є:  
A. рефрактерність артритів до лікування НПЗЗ 

B. редидивуючий перебіг артриту 
C. хронічний перебіг артриту 
D. артралгії 
E. гастрит 
 

Тестові завдання 2 рівня: 

 
1. До етіологічних чинників ідіопатичного анкілозуючого спондилоартриту 
відносять: 
A. спадкову схильність 

B. дію інфекційних чинників 

C. травми хребта, кісток тазу 

D. дисгормональний стан 
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E. фізичні перевантаження 
 
2. Вторинний анкілозуючий спондилоартрит виникає як наслідок: 
A. реактивних артритів 

B. хвороби Крона 

C. неспецифічного виразкового коліту 

D. псоріатичної хвороби 

E. генетичної схильності 
 
3. До імунологічних порушень, притаманних анкілозуючому 
спондилоартриту відносять: 
A. активацію антигенів системи тканинної сумісності людини B 27 

B. активацію гуморального імунітету 

C. активацію клітинного імунітету  
D. розлад дозрівання В-лімфоцитів  
E. недостатність зв’язування комплементу 
 
4. Найхарактернішими проявами центральної форми анкілозуючого 
спондилоартриту є: 
A. ураження хребта 

B. ураження плечових суглобів 
C. ураження кульшових суглобів 
D. ураження периферичних суглобів 
E. ураження внутрішніх органів 
 
5. Найхарактернішими проявами периферичної форми анкілозуючого 
спондилоартриту є: 
A. ураження хребта 

B. ураження периферичних суглобів 
C. саркопенія 
D. ураження внутрішніх органів 
E. ураження шкіри 
 
6. Найхарактернішими проявами вісцеральної форми анкілозуючого 
спондилоартриту є поєднання: 
A. ураження хребта, плечових та кульшових суглобів 

B. ураження периферичних суглобів 
C. ураження внутрішніх органів 

D. ураження шкіри 

E. ураження дрібних суглобів кистей рук і стоп 
 
7. Класифікаційними критеріями форм анкілозуючого спондилоартриту є: 
A. локалізація ураження хребта 

B. локалізація ураження суглобів 

C. поліорганне ураження внутрішніх органів 
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D. ступінь обмеження екскурсії грудної клітки 
E. ступінь посилення кіфозу 
 
8. Суглоби, що найчастіше уражуються при анкілозуючому 
спондилоартриті: 
A. кульшові, колінні, гомілково-стопні  

B. суглоби хребта 

C. плечові, грудинно-ключичні 

D. скронево-нижньощелепні 

E. міжфалангові суглоби кистей рук і стоп 
 

8. Патогномонічні клінічні прояви анкілозуючого спондилоартриту: 
A. постійний біль у різних відділах хребта 

B. скутість та обмеження рухливості хребта і екскурсії грудної клітки 

C. наявність іриту/іридоцикліту гострого, або - в анамнезі 

D. поліорганне ураження внутрішніх органів 

E. контрактура Дюпуітрена 
 
9. Ентезопатії, що найбільш характерні для анкілозуючого 
спондилоартриту: 
A. ахіллодінія 

B. підошовний фасциїт 

C. ентезопатії медіальної частини коліна – «гусяча лапка» 
D. ентезопатії ліктьового суглобу 
E. ентезопатії плечового суглобу 
 
10. Ураження очей, що характерне для анкілозуючому спондилоартриту: 
A. склерит 

B. iридоциклiт  

C. увеїт  

D. кон’юнктивіт 
E. дакріоцистит 
 
11. Найхарактерніші ураження нирок при анкілозуючому спондилоартриті: 
A. амілоїдоз  

B. Іg А - нефропатія 

C. пієлонефрит 
D. нирково-кам’яна хвороба 
E. гломерулонефрит 
 
12. Ураження серцево-судинної системи, що найбільш характерні для 
анкілозуючого спондилоартриту: 
A. аортит з розвитком аортальної недостатності 

B. перикардит 
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C. порушення провідності серця 

D. панкардит 
E. порушення ритму серця 
 
13. Клінічні прояви, що свідчать про ураження нервової системи при 
анкілозуючому спондилоартриті: 
A. синдром «кінського хвоста» 

B. порушення функції тазових органів 

C. «фунікулярний мієлоз» 
D. порушення пропріоцептивної чутливості  
E. парези 
 
14. Перебіг анкілозуючого спондилоартриту, що не входить до 
класифікаційних критеріїв хвороби: 
A. блискавичний 

B. затяжний 

C. повільно-прогресуючий 
D. латентний 
E. швидко-прогресуючий 
 
15. Які рентгенологічні дані можуть свідчити про наявність анкілозуючого 
спондилоартриту: 
A. однобічний сакроілеїт ІІІ – ІV стадії 

B. двобічний сакроілеїт ІІ – ІV стадії 

C. нечіткість, нерівність поверхні сакроілеальних з’єднань 
D. ділянки субхондрального остеосклерозу сакроілеальних з’єднань  
E. множинна узурація кісток тазу 
 
16. Який з наступних варіантів вказує на І рентгенологічну стадію 
анкілозуючого спондилоартриту? 
A. нерівність контурів поверхонь крижово-клубових з’єднань  

B. субхондральний остеосклероз  

C. розширення суглобових щілин 

D. остеофіти  
E. кісти у субхондральній кістці 
 
17. Найбільш характерними ознаками ІІ рентгенологічної стадії 
анкілозуючого спондилоартриту є: 
A. звуження суглобових щілин крижово-клубових з’єднань 

B. частковий анкілоз крижово-клубових з’єднань, суглобів хребта 

C. звуження міжхребцевих суглобових щілин 

D. акральний остеоліз 
E. узурація суглобової щілини крижово-клубових з’єднань 
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18. Який з наступних варіантів вказує на ІІІ рентгенологічну стадію 
анкілозуючого спондилоартриту? 
A. кістковий анкілоз крижово-клубових з’єднань 

B. кістковий анкілоз міжхребцевих і реберно-хребцевих суглобів 

C. синдесмофіти або паравертебральні оссифікати 

D. кістковий анкілоз дистальних міжфалангових суглобів кистей і / або 
плесно-фалангових суглобів 
E. великі кісти у субхондральній кістці з ущільненням надсуглобових м’язів 
 

19. Який з наступних варіантів є найбільш вірогідним методом оцінки 
ступеню активності анкілозуючого спондилоартриту? 
A. оцінка больового синдрому та скутості за ВАШ 

B. визначення рівню ШЗЕ у крові 

C. визначення рівню СРП у крові 

D. визначення рівню HLA B27 у крові 
E. термометрія 
 
9. При призначенні НПЗЗ - терапії хворих на анкілозуючий спондилоартри 
найчастіше застосовують наступні препарати: 
A. целекоксиб 

B. мелоксикам 

C. індометацин 

D. диклофенак 

E. бутадіон 
 
20. Базисна терапія анкілозуючого спондилоартриту включає призначення: 
A. сульфосалазину 

B. метотрексату 

C. преднізолону 
D. мелоксикаму 
E. індометацину 

 
21. Що із наведеного нижче буде показаннями для застосування 
глюкокортикостероїдів системної дії хворим на анкілозуючий артрит? 
A. важкий перебіг артриту з вираженою функціональною недостатністю 

суглобів 

B. ознаки системного запального процесу у крові, тривалістю не < 3 міс 

C. розвиток позасуглобових проявів  

D. резистентність до НПЗЗ - терапії 

E. гарячка 
 
22. Показаннями для внутрішньо-суглобового введення 
глюкокортикостероїдів при анкілозуючому артриті є:  
A. резистентність до НПЗЗ - терапії 
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B. непереносимість НПЗЗ 

C. інфекційний синовіїт периферичних суглобів 
D. коксит  
E. розвиток позасуглобових проявів 
 

Тестові завдання 3 рівня: 

 

1. Пацієнт Л., 28 років, звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на біль у 
крижах, кульшових і плечових суглобах, скутість при рухах у попереково-
крижовому відділі хребта. У крові: лейкоцити 10х109/л, ШЗЕ – 42 мм/год., на 
Ro - грамі: ознаки двохстороннього сакроїлеїту І стадії. Який із наведених 
нижче імунних тестів буде найбільш специфічним для встановлення діагнозу? 
A. аналіз крові на наявність HLA B 27 антигену 

B. наявність РФ 
C. наявність ЦІК 
D. наявність антитіл РНК 
E. наявність антитіл нативної ДНК 
 
2. Хворий Л., 23 років, скаржиться на біль у місці прикріплення ахілового 
сухожилля правої ступні, біль у кульшових, колінних, плечових суглобах, 
постійний біль у попереково-крижовому відділі хребта, тупого характеру, що 
іррадіює у пахові ділянки, сідниці, посилюється вночі та у вранішні години, 
скутість при рухах поперековому відділі хребта. З анамнезу: хворіє впродовж 7 
років, після перенесеної пневмонії, викликаної Klebsiella pneumoniae. 
Об’єктивно: посилення кіфозу, згладження лордозу, фіксоване згинання у 
шийно-грудному відділі хребта. Позитивні симптоми «підборіддя», Форестьє, 
Отта, Томайєра, Кушелевського-Патріка. На Ro- грамі попереково-крижового 
відділу хребта: звуження суглобових щілин сакроілеальних з’єднань та 
міжхребцевих суглобових щілин, ерозії тіл хребців, оссифікація передньої 
поздовжньої зв’язки, симптом «квадратизації хребців». Про яке захворювання 
може йти мова у даному випадку? 
A. анкілозуючий спондилоартрит 

B. остеохондроз хребта 
C. туберкульозний спондиліт 
D. остеоартрит 
E. бруцельозний спондиліт 
 
3. У пацієнта Ж., 26 років підозра на анкілозуючий спондилоартрит. Який 
інструментальний метод дослідження вважається стандартом ранньої 
діагностики цього захворювання?  
A. МРТ клубово - крижових з’єднань і хребта 

B. артроцентез 
C. артроскопія 
D. денситометрія 
E. електроміографія 
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4. Хворий Б., 25 років, скаржиться на постійний біль і відчуття скутості у 
кульшових, колінних суглобах, попереково-крижовому відділі хребта та у 
грудній клітці, що посилюється під час дихання, іррадіює від хребта вперед, 
вздовж ребер, підвищення температури тіла до субфебрильних цифр, 
схуднення (за 3 місяці втратив 4 кг маси тіла). З анамнезу: хворіє впродовж 6 
років, після перенесеного сальмонельозу. Об’єктивно: температура тіла – 
37,2оС. Виражений кіфоз, відсутність лордозу, атрофія паравертебральних 
м'язів. Екскурсія грудної клітки на рівні 4-го міжребрового проміжку під час 
максимального вдоху і видоху – 2 см. Який із наведених діагнозів є найбiльш 
імовірним? 
A. анкілозуючий спондилоартрит 

B. двохсторонній ексудативний плеврит 
C. реактивний артрит 
D. остеоартрит 
E. ревматоїдний артрит 
 
5. Пацієнта 25-ти років турбує ранкова скутість і постійний біль у хребті, 
плечових та кульшових суглобах. Об’єктивно: «поза прохача». На Ro- грамі 
попереково-крижового відділу хребта – хребет у вигляді «бамбукової палиці», 
ознаки оссифікації передньої поздовжньої зв’язки, симптом «квадратизації 
хребців». Наведені прояви найбільш характерні для: 
A. анкілозуючого спондилоартриту  

B. ревматичного артриту 
C. ревматоїдного артриту 
D. гонорейного артриту 
E. остеоартриту 

 
6. У хворого Д., 43 років, лікар запідозрив анкілозуючий спондилоартрит. 
Які лабораторні дослідження найбільш інформативні для верифікації діагнозу? 

A. аналіз крові на HLA В27 антиген 

B. аналіз крові на гострофазові показники 
C. протеїнограма 
D. аналіз крові загальний 
E. аналіз сечі загальний 
 
7. Хворий З., 28 років пред’являє скарги на постійний біль у гомілково-
стопних, променево-зап’ясних суглобах, скутість при рухах впродовж 2 – 3 
годин. З анамнезу: хворіє 2 роки. Периферична форма анкілозуючого 
спондилоартриту виявлена після перенесеної урогенітальної інфекції. У крові: 
нормохромна анемія, лейкоцитоз, ШЗЕ 36 мм/год, СРБ ++, виявлений HLA 
В27 антиген. У сечі патологічних змін не виявлено. Про яку ступінь активності 
анкілозуючого спондилоартриту йде мова у даному випадку? 

A. ІІ 

B. ІІІ 
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C. І 
D. 0 
E. IV 
 
8. Хворого Н., 30 років госпіталізовано до терапевтичного відділення зі 
скаргами на біль і обмеження рухів у поперековому відділі хребта, появу 
набряків на обличчі, ступнях, гомілках. З анамнезу: впродовж 4 років страждає 
на вісцеральну форму анкілозуючого спонлилоартриту. Впродовж останніх 3 
місяців постійно виявляється протеїнурія до 4 - 5 грам на добу. 20 днів 
лікувався преднізолоном – без ефекту. Об’єктивно: збільшення у розмірі язика, 
набряки на обличчі, поперековій ділянці, передній черевній стінці, стопах, 
гомілках. Рухливість у поперековому відділі хребта обмежена. АТ - 100/70 мм 
рт. ст. Аналіз крові: ер. – 3,2х1012/л, лейк. – 4,9х109/л, ШЗЕ – 43 мм/год. 
Загальний білок – 97 г/л, альбуміни – 25 г/л, креатинін – 117 мкмоль/л, 
загальний холестерин  – 7,2 ммоль/л. У сечі: відносна густина  – 1007, білок – 
4,3 г/л, ер. – 0 - 1 у п/з., лейк. – 5 - 7 у полі зору. Яке ускладнення розвинулось? 
A. ХХН І: амілоїдоз нирок, нефротична стадія 

B. ХХН І: ІgA - нефропатія 
C. ХХН І: гломерулонефрит, сечовий синдром 
D. ХХН І: гломерулонефрит, нефротичний синдром 
E. ХХН І: пієлонефрит, стадія латентного запалення 
 
9. Пацієнт О., 23 років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на біль у 
попереково-крижовому відділі хребта, періодичне серцебиття, що посилюється 
у лежачому положенні, головний біль пульсуючогого характеру, 
запаморочення. З анамнезу: хворіє на анкілозуючий спонлилоартрит 5 років. 
Об’єктивно: блідість шкірних покривів, пульсація сонних артерій, позитивний 
симптом Мюссе, Ландольфі. Псевдокапілярний пульс Квінке. АТ - 170/60 мм 
рт. ст. Верхівковий поштовх посилений, розлитий, зміщений вліво і вниз до 
шостого міжребір’я. І тон над верхівкою та ІІ тон над аортою ослаблений. 
Пресистолічний шум Флінта, діастолічний шум дуючого характеру над аортою. 
Активні та пасивні рухи у попереково-крижовому відділі хребта обмежені. 
Поза «прохача». Який з наступних варіантів є найімовірнішою причиною 
описаних клінічних проявів у пацієнта? 
A. недостатність аортального клапану 

B. аортит 
C. гострий коронарний синдром 
D. дисциркуляторна енцефалопатія 
E. стеноз аортального клапану 
 
10. Хворого Б., 23 років впродовж останіх 3 років турбує періодичний біль у 
грудній клітці, попереково-крижовому відділі хребта, сідницях, колінних та 
гомілково-стопних суглобах, переважно у нічний час та у вранішні години. 
Інтенсивність болю дещо зменшується після виконання фізичних вправ. 
Останні 5 місяців турбує підвищення температури тіла до субфебрильних цифр, 
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незначна вранішня скутість у хребті і суглобах, відмічає почервоніння склери 
очей, погіршення зору та світлобоязнь. Дану клінічну ситуацію найчастіше 
диференціюють із усіма нижче перерахованими захворюваннями, крім: 
A. дерматоміозиту 

B. анкілозуючого спонлилоартриту 
C. ревматоїдного артриту 
D. туберкульозного спондиліту 
E. реактивного артриту 
 
11. Хвора П., 23-ти років виписана із інфекційного відділення після 
лікування з приводу сальмонельозу. Пред’являє скарги на біль у ділянці 
крижово-клубових з’єднань, підвищення температури тіла до 37,3oC. 
Об’єктивно: температура тіла – 37,3оС. Біль при пальпації паравертебральних 
точок попереково-крижового відділу хребта. Позитивний симптом Томайєра, 
Кушелевського - Патріка. У крові: ер. – 3,12х1012/л, Hb – 120 г/л, лейк. – 
10х109/л, ШЗЕ – 28 мм/год., наявність HLA B27. В аналізі сечі патологічних змін 
не виявлено. Визначте стратегію подальшого лікування хворої: 
A. НПЗЗ – терапія 

B. терапія біологічними агентами 
C. терапія міорелаксантами периферичної дії 
D. терапія глюкокортикостероїдами 
E. терапія базовими препаратами 
 
12. У хворого Д., 29 років виявлена центральна форма анкілозуючого 
спондилоартриту. Пред’являє скарги на постійний біль і скутість у грудному, 
попереково-крижовому відділі хребта, у плечових та кульшових суглобах. З 
анамнезу: захворів 2 роки тому, після переохолодження. Загострення 1 – 2 рази 
на рік. Вище вказані скарги турбують близько 3 місяців. Постійно приймав 
мелоксикам 22,5 мг/добу, толперизон 150 мг/добу – без ефекту. Об’єктивно: 
поза «прохача», рухливість хребта і суглобів значно обмежені, здатність до 
самообслуговування хворого порушена. У крові: Hb – 100 г/л, лейкоцити - 
11,4х109/л, ШЗЕ - 47 мм/год, СРП +++, виявлений HLA В27 антиген. У сечі – 
слідова протеїнурія, мікрогематурія, циліндрурія. При артроскопії – ознаки 
кокситу. Лікування хворого найбільш доцільно розпочати з призначення: 
A. преднізолону per os, у дозі 15 - 20 мг на добу  

B. метилпреднізолону, у вигляді пульс – терапії, в/в 
C. дипроспану, у вигляді внутрішньосуглобових ін’єкцій 
D. сульфасалазину per os, у дозі 2 - 4 г/д 
E. метотрексату per os, у дозі 7,5 мг/тиждень  
 
Тема: Реактивні артрити 

 

Тестові завдання 1 рівня: 

 
1. Реактивні артрити – це: 



 72 

A. група запальних захворювань суглобів негнійного характеру, які 

виникають у відповідь на позасуглобову інфекцію 

B. метаболічне захворювання суглобів, що пов’язане з порушенням 
пуринового обміну  
C. системне захворювання сполучної тканини з переважним ураженням 
суглобів по типу ерозивно-деструктивного прогресуючого поліартриту 
D. системне захворювання сполучної тканини 
E. хронічне прогресуюче дегенеративно-дистрофічне захворювання з 
ураженням усіх компонентів суглобу 
 
2. Етіологічним чинником розвитку реактивних артритів найчастіше 
виступають усі перераховані мікроорганізми, крім: 
A. ß-гемолітичного стрептококка групи А 

B. Chlamydia trachomatis 
C. Yersinia enterocolitika 
D. Salmonella enteriditis 
E. Campylobacter jeuni 
 
3. До імунологічних порушень, притаманних реактивному артриту 
відносять: 
A. активацію антигенів системи тканинної сумісності людини B27 

B. активацію антигенів системи тканинної сумісності людини B40 
C. активацію антигенів системи тканинної сумісності людини А4 
D. активацію антигенів системи тканинної сумісності людини Д35 
E. активацію антигенів системи тканинної сумісності людини A11 
 
4. Форми реактивних артритів класифікують за: 
A. зв’язком із передуючою інфекцією 

B. локалізацією уражених суглобів 
C. рентгенологічними змінами уражених суглобів 
D. ступенем функціональної недостатності суглобів 
E. позасуглобовими проявами 
 
5. Що із запропонованого нижче є найменш імовірною причиною розвитку 
реактивних артритів? 
A. глистні інвазії 

B. інфекції урогенітального походження 
C. кишкові інфекції 
D. вірусно-бактеріальні інфекції 
E. інфікування блідою спірохетою 
 
6. Найхарактернішими клінічними критеріями реактивних артритів є усі 
нижче перераховані, крім: 
A. симеричного поліартриту 

B. рецидивуючого асиметричного моно- і олігоартриту нижніх кінцівок 
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C. ентезопатій, тендовагініту  
D. міалгій 
E. ураження шкіри та слизових оболонок 
 
7. До типового шкірного прояву реактивних артритів відносять: 
A. кератодермію  

B. поліморфний висип на тулубі 
C. еритему 
D. п’ятнисто-папульозний висип  
E. геліотропну висипку 
 
8. Ураження нирок, що найчастіше виникає при реактивних артритах: 
A. гломерулонефрит 

B. пієлонефрит 
C. нирково-кам’яна хвороба 
D. тубуло-інтерстиціальний синдром 
E. амілоїдоз нирок 
 
9. Патологія серцево-судинної системи, яка не характерна для 
позасуглобових проявів реактивних артритів? 
A. ендокардит 

B. аортит 
C. міокардит 
D. перикардит 
E. порушення AV - провідності 
 
10. Найтиповішим ураженням бронхо-легеневої системи при реактивних 
артритах є: 
A. плеврит 

B. пульмоніт 
C. бронхіт 
D. бронхіоліт 
E. пневмонія 
 
11. Патологія периферичної нервової системи, що є найбільш характерною 
для реактивних артритів? 
A. поліневрити 

B. мононеврити 
C. парези 
D. парестезії 
E. аміотрофії 
 
12. Для реактивних артритів нехарактерна наявність: 
A. склериту 

B. кон’юнктивіту 
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C. уретриту 
D. цервіциту 
E. ерозій у порожнині рота 
 
13. Для реактивних артритів патогномонічні усі перераховані лабораторні 
показники, крім: 
A. лімфоцитопенії 

B. тромбоцитозу 
C. прискорення ШЗЕ 
D. анемії 
E. лейкоцитозу 
 
14. Найбільшу діагностичну цінність при реактивних артритах представляє 
виявлення: 
A. HLA B 27 

B. антитіл до нативної ДНК  
C. підвищення РФ 
D. підвищення СРП 
E. прискорення ШЗЕ 
 
15. Препарати яких фармакологічних груп є препататами вибору для 
лікування хворих на реактивний артрит: 
A. нестероїдні протизапальні препарати 

B. антибіотики 
C. глюкокортикостероїди 
D. антимікробні 
E. сульфосалазин 
 
16. Найбільш ефективним початковим способом введення нестероїдних 
протизапальних засобів для лікування реактивного артриту є:  
A. внутрішньо-м'язовий 

B. внутрiшньо-суглобовий  
C. пероральний 
D. ректальний 
E. трансдермальний 
 

Тестові завдання 2 рівня: 

 
1. Найчастішою причиною виникнення реактивних артритів є: 
A. інфекції сечостатевої системи 

B. інфекції кишкового тракту 

C. інфекції носоглотки 
D. інфекції бронхо-легеневої системи 
E. інфекції шкіри 
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2. Які лабораторні критерії мають найбільшу діагностичну цінність для 
встановлення діагнозу реактивних артритів? 
A. наявність HLA B 27 

B. бактеріологічне підтвердження перенесеної інфекції 

C. серологічне підтвердження перенесеної інфекції 

D. анемія, лейкоцитоз, прискорення ШЗЕ 
E. підвищення рівню Alfa2 і Gamma - глобулінів, сіалових кислот, 
серомукоїду, СРП 
 
3. Що із запропонованого нижче не входить до класичної тріади симптомів 
синдрому Рейтера: 
A. лихоманка  
B. нефрит 

C. артрит  
D. уретрит 
E. кон’юнктивіт  
 
4. Найчастішою локалізацією уражених суглобів при реактивних артритах є: 
A. колінні 

B. гомілково-стопні  

C. суглоби пальців стоп  

D. променево-зап’ясні 
E. міжфалангові суглоби кистей рук 
 
5. Ураження нігтів, що характерне для реактивних артритів: 
A. жовте забарвлення нігтів 

B. оніходистрофія 

C. оніхомікоз 
D. зміна форми нігтів у вигляді «годинникового скла» 
E. сіре забарвлення нігтів  
 
6. Котрий із запропонованих варіантів свідчать про наявність реактивного 
артриту? 
A. асиметричне, олігоартикулярне ураження периферичних суглобів 

нижніх кінцівок 

B. сосископодібна деформація пальців ніг 

C. виявлення специфічних аглютинуючих антитіл у діагностичному 

титрі 

D. виявлення HLA B27  

E. симетричне, оліго- поліартикулярне ураження периферичних суглобів 
нижніх кінцівок 
 
7. Найхарактернішими клінічними проявами реактивних артритів 
бактеріальної етіології є: 
A. гострий моноартрит 
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B. ознаки неспецифічного запалення у крові 

C. регіональний лімфаденіт 

D. склерит 
E. ендокардит 
 
8. Найхарактернішими клінічними проявами хвороби Лайма є: 
A. рецидивуючий моно- і\або олігоартрит 

B. мігруюча еритема 

C. міалгії 

D. лімфаденопатія, спленомегалія 

E. гепатомегалія 
 
9. Для хвороби Уіппла найбільш характерно: 
A. мігруючий моно- і\або олігоартрит 

B. діарея 

C. стеаторея 

D. гарячка 

E. закрепи 
 

10. Найхарактернішими проявами реактивних артритів пов’язаних із 
паразитарною інвазією є: 
A. еозинофілія, підвищення рівню Іg Е, виявлення паразитів у калі 

B. наявність специфічних антитіл у сироватці крові 

C. гострий моноартрит з ознаками місцевого і системного запалення 

D. полісерозити 
E. дишезія 
 
11. Типовими формами синдрому Рейтера є: 
A. постентероколітична 

B. урогенітальна 

C. септична 
D. анемiчно-дистрофiчна 
E. інтермітуюча 
 
12. До варіантів клінічної тетради синдрому Рейтера відносять: 
A. артрит, уретрит, кон’юнктивіт, ураження шкіри  

B. артрит, уретрит, кон’юнктивіт, ураження слизових оболонок 

C. артрит, уретрит, кон’юнктивіт, ураження нігтів 

D. артрит, уретрит, кон’юнктивіт, спондиліт 
E. артрит, уретрит, кон’юнктивіт, поліневрит 
 
13. Типові клінічні ознаки iєрсiнiозних реактивних артритiв: 
A. симптоми трiади Рейтера  

B. лiмфаденопатiя  

C. мiокардит 
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D. пневмоніт 
E. нефрит 
 
14. Реактивні артрити найчастіше диференціюють із: 
A. артритами рiзного походження  

B. синдромом Лефгрена 

C. iнтермiтуючим гідроартрозом 

D. периартритом 

E. синдромом Бехчета 
 
15. Визначення яких лабораторних показників необхідно виконати у першу 
чергу для підтвердження діагнозу реактивного артриту: 
A. аналіз крові на HLA B 27 

B. аналіз крові загальний, СРП,  

C. аналіз крові на наявність специфічних аглютинуючих антитіл до 

інфекційних збудників 

D. бакпосів зішкрібу з уретри/цервікального каналу 

E. дослідження синовіальної рідини суглобів 
 

16. Типові рентгенологічні ознаки хронічного перебігу реактивного артриту: 
A. звуження суглобової щілини  

B. ерозивні зміни у дрібних суглобах стоп 

C. остеосклероз, остеопороз епіфізів  
D. остеофіти у дрібних суглобах стоп, кісток п’ят  
E. кісти у субхондральній кістці 
 
17. Показаннями до застосування глюкокортикостероїдів системної дії при 
реактивному артриті є:  
A. важкий перебіг реактивного артриту з позасуглобовими проявами 

B. протипокази до призначення цитостатиків та НПЗЗ 

C. вагітність і лактація 

D. редидивуючий перебіг артриту 

E. гарячка 
 
18. Показання до застосування сульфосалазину для лікування реактивного 
артриту:  
A. рефрактерність артритів до лікування патогенетичними засобами 

B. редидивуючий перебіг артриту 

C. хронічний перебіг артриту 
D. артралгії 
E. артеріальна гіпертензія 
 
19. Показаннями для внутрішньо-суглобового введення 
глюкокортикостероїдів є:  
A. резистентність до НПЗЗ - терапії 
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B. непереносимість НПЗЗ 

C. розвиток інфекційного синовіїту 
D. розвиток позасуглобових проявів 

E. протипокази до призначення цитостатиків 
 

Тестові завдання 3 рівня: 

 

1. Пацієнт Я., 35 років, звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на біль у 
лівому колінному, правому гомілково-стопному суглобі, суглобах І пальця лівої 
ступні, біль та припухлість у ділянці п’яток, часте болісне сечовиділення, 
відчуття «піску» в очах, сльозотечу та виділення з очей. З анамнезу: 5 днів тому 
лікувався з приводу уретриту. Об’єктивно: температура тіла – 37,8оС. Гіперемія 
склер, жовто-зелені виділення з очей, сльозотеча. Дефігурація та болючі 
відчуття у ділянці лівого колінного та правого гомілково-стопного суглобів, 
сосископодібна дефігурація великого пальця лівої ступні. Активні та пасивні 
рухи у вказаних суглобах обмежені, через біль. Шкіра над вище 
перерахованими суглобами набрякла, гіперемована, гаряча на дотик. Який з 
наведених діагнозів є найбiльш імовірним у даному випадку? 
A. хвороба Рейтера 

B. гострий подагричний артрит  
C. хвороба Уіппла  
D. хвороба Лайма  
E. ревматоїдний артрит 
 
2. У хворого Д., 33 років підозра на реактивний артрит лівого гомілково-
стопного суглобу. Призначена Ro-графія лівого гомілково-стопного суглобу. 
Які лабораторні дослідження будуть найбільш інформативними? 

A. аналіз крові на HLA В27 

B. аналіз крові на РФ  
C. аналіз крові загальний 
D. аналіз сечі загальний 
E. аналіз крові на АЦЦП 
 
3. Пацієнт О., 43 років, звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на 
періодичний біль у попереково-крижовому відділі хребта, І пальці правої 
ступні. З анамнезу: 6 днів тому закінчив курс лікування з приводу ентероколіту. 
Об’єктивно: температура тіла – 37,2оС. Сосископодібна дефігурація І пальця 
лівої ступні, з обмеженням активних та пасивних рухів через біль. Шкіра над 
ним набрякла, гіперемована, гаряча на дотик. При обстеженні: РФ негативний, 
наявність HLA В27. Ro ознаки п’яткових острог, періоститу дрібних кісток 
правої ступні. Попередній діагноз – реактивний артрит. З яким захворюванням 
найчастіше доводиться диференціювати дану клінічну ситуацію? 
A. з анкілозуючим спондилоартритом 

B. з гострим подагричним артритом 
C. з гострою ревматичною лихоманкою 
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D. з остеоартритом 
E. з ревматоїдним артритом 
 

4. У хворого виявлений реактивний артрит урогенітального походження. 
Симптоматика триває уже понад 4 міс. Перебіг захворювання у даному випадку 
трактують як: 
A. гострий 
B. підгострий 
C. хронічний 
D. рецидивуючий 
E. затяжний 
 
5. Хворого Б., 23 років впродовж останіх 5 років турбують періодичні 
загострення артриту з ураженням колінних та гомілково-топних суглобів, 
лихоманкою, кон’юнктивітом та уретритом. Ревматоїдний фактор – 
негативний. Ваш попередній діагноз? 
A. хвороба Рейтера 

B. гостра ревматична лохоманка 
C. синдром Стілла 
D. диспластична артропатія 
E. остеоартрит 
 
6. Хвора П., 23-ти років виписана із інфекційного відділення після закінення 
лікування з приводу сальмонельозу. Турбує підвищення температури тіла до 
37,3oC, біль і набряклість І пальця на правій ступні, з обмеженням рухiв у 
ньому, пожовтіння нігтів на пальцях стоп. Об’єктивно: температура тіла – 
37,2оС. Дактиліт І пальця правої ступні, жовте забарвлення нігтів на пальцях 
правої ступні, оніхолізис. Визначте стратегію подальшого лікування хворої: 
A. імобілізація ураженого суглобу 

B. призначення НПЗЗ ін’єкційним способом 

C. призначення НПЗЗ per os 
D. призначення місцевих глюкокортикостероїдних препаратів 
E. призначення антибактеріальних препаратів 
 
7. У дівчини К., 20 років, після перенесеного ендоцервіциту виник різкий 
біль у лівому колінному суглобі, підвищилась температура тіла до 38,6°С. 
Об'єктивно: лівий колінний суглоб припухлий, болючий під час активних 
рухів, шкіра над ним гіперемована, гаряча на дотик. У крові: анемія, 
лейкоцитоз, тромбоцитоз. Який із нижче наведених імунних тестів буде 
найбільш специфічним для встановлення діагнозу? 
A. наявність HLA B 27  

B. наявність АЦЦП 
C. наявність АМА, ANA 
D. наявність ANCA 
E. наявність антитіл до нативної ДНК 
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8. При обстеженні чоловіка з підозрою на реактивний артрит І плесно-
фалангового суглоба правої ступні виявлено: у крові – ознаки анемії, 
лейкоцитозу, тромбоцитозу, прискорення ШЗЕ, підвищення рівню СРП та IgA. 
У аналізі сечі – піурія. Які із перерахованих обстежень не доцільно призначати? 
A. артроцентез 

B. аналіз крові на наявність HLA B27, маркерів ВІЛ-інфекції 
C. Ro-графію І плесно-фалангового суглобу правої ступні 
D. визначення урикемії  
E. бакпосів зішкрібу з уретри 
 
9. У хворого С, 27 років, діагностований гострий реактивний артрит 
гомілково-стопного та І плесно-фалангового суглобів правої ступні. У анамнезі: 
2 роки тому хворів на простатит. Об'єктивно: температура тіла – 37,2оС. Правий 
гомілково-стопний та І плесно-фаланговий суглоби припухлі, болючі під час 
активних рухів, шкіра над ними гіперемована, гаряча на дотик. У крові: 
лейкоцити – 9,8х109/л, ШЗЕ - 25 мм/год.; у сечі: лейк. – 4 - 5 у п./з., бактерії – 
багато. Який збудник найвірогідніше став тригером реактивного артриту? 
A. chlamydia trachomatis 

B. borrelia burgdorferi 
C. yersinia enterocolitika 
D. salmonella enteriditis 
E. campylobacter jeuni 
 
10. Хвора С, 28 років, скаржиться на появу рясних, білуватих виділень з піхви 
із запахом тухлої риби, біль у дрібних суглобах плесни та у п’яті лівої ступні, 
що утруднює ходу. Об’єктивно: температура тіла – 37,0оС. Припухлість тилу 
стопи, болючість при пальпації дрібних суглобів плесни та п’яти лівої ступні. 
Шкіра над ними незначно гіперемована, тепла на дотик. У крові: ШЗЕ – 17 
мм/год. У сечі: лейкоцити 8-10 у п./з. Дослідження зіскрібка із цервікального 
каналу показало наявність Gardnerella vaginalis у титрі – 107. Препаратами 
вибору при лікуванні пацієнтки будуть: 
A. кліндаміцин 

B. мелоксикам 

C. амоксиклав 
D. метипред 
E. диклофенак 
 
Тема: Системні захворювання сполучної тканини (системний червоний 

вовчак) 

 
Тестові завдання 1 рівня: 

 
1. Яке ураження шкіри характерне для системного червоного вовчака: 
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A. еритема на шкірі у вигляді метелика 
B. поліморфний висип на тулубi 
C. ураження шкірних капілярів 
D. висип по типу кропив’янки 
E. геліотропна висипка 
 
2. Який з симптомів системного червоного вовчака не входить до класичної 
тріади симптомів захворювання: 
A. лихоманка 

B. серозит 
C. шкірний синдром 
D. суглобовий синдром 
E. жодної вірної відповіді 
 
3. Яке ураження нервової системи характерне для системного червоного 
вовчака: 
A. менінго-енцефало-полірадикулоневрит 

B. астено-невротичний синдром 
C. емоціональна лабільність 
D. гіперкінетичний синдром 
E. фунікулярний мієлоз 
 
4. Яке ураження нирок є типовим при системному червоному вовчаку: 
A. люпус-нефрит 

B. пієлонефрит 
C. сечокам’яна хвороба 
D. тубулопатія 
E. жодної вірної відповіді 
 
5. Ендокардит Лібмана-Сакса при системному червоному вовчаку виникає 
найчастіше на: 
A. мітральному клапані 

B. аортальному клапані 
C. клапані легеневої артерії 
D. тристулковому клапані 
E. всі відповіді вірні 
 
6. Який вид анемії є типовим для системного червоного вовчака: 
A. нормоцитарна, нормохромна 

B. гемолітична 
C. макроцитарна 
D. мікросфероцитарна 
E. гіпопластична 
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7. Діагностичну цінність при системному червоному вовчаку представляє 
виявлення антитіл до: 
A. нативної ДНК 

B. денатурованої ДНК 
C. мітохондрій 
D. тромбоцитів 
E. еритроцитів 
 
8. При системному червоному вовчаку діагностичне значення мають: 
A. виявлення антитіл до нативної ДНК 

B. серопозитивність по ревматоїдному фактору 
C. зниження рівня комплементу по СД 50 
D. хибнопозитивна реакція Васермана 
E. антитіла до денатурованої ДНК 
 
9. Препарати яких груп є засобом вибору для лікування артеріальної 
гіпертензії у хворих на системний червоний вовчак: 
A. інгібітори АПФ 

B. β-адреноблокатори 
C. α-адреноблокатори 
D. блокатори рецепторів ангіотензину II 
E. блокатори імідазолових рецепторів 
 
11. Які дані свідчать про наявність антифосфоліпідного синдрому: 
A. мимовільні аборти 

B. тромбоцитопенія 
C. лейкопенія 
D. анемія 
E. наявність антинуклеарного фактору 
 
12. Для дискоїдного червоного вовчака характерні всі симптоми, крім: 
A. крупнопластинчастого лущення шкіри 

B. еритеми 
C. фолікулярного гіперкератозу 
D. рубцевої атрофії 
E. телеангіоектазій 
 
13. Локалізація висипань при дискоїдному червоному вовчаку, що 
зустрічається найчастіше: 
A. обличчя 

B. гомілки 
C. плечі 
D. груди 
E. спина 
 



 
83 

14. Визначення яких лабораторних показників необхідно виконати у першу 
чергу для підтвердження наявності системного червоного вовчака: 
A. титру антинуклеарних антитіл 

B. активності креатинфосфокінази 
C. титру антистрептококових антитіл 
D. ревматоїдного фактору 
E. титру антитіл до хламідій 
 
15. Клінічна картина системного червоного вовчака включає усі перераховані 
ознаки, крім: 
A. набряку та ущільнення шкіри в осередках 

B. телеангіоектазій 
C. еритеми 
D. фолікулярного гіперкератозу 
E. рубцевої атрофії 
 
16. До патогенетичних факторів системного червоного вовчака відносяться 
усі перераховані, крім: 
A. порушення фіброзоутворення 

B. утворення циркулюючих антиядерних антитіл 
C. формування циркулюючих імунних комплексів  
D. відкладення циркулюючих імунних комплексів на базальних мембранах 
E. системного ураження сполучної тканини 
 
17. Для дебюту системного червоного вовчака характерно усе перераховане, 
крім: 
A. блідості і похолодання шкіри кистей  

B. підвищення температури тіла 
C. суглобового синдрому 
D. еритематозних ділянок шкіри 
E. висипань на шкірі у вигляді бульозних та геморагічних елементів 
 
18. Для системного червоного вовчака патогномонічні усі перераховані 
лабораторні показники, крім: 
A. наявності епітеліальних клітин в мазках - відбитках 

B. наявності LЕ-клітин в крові 
C. прискорення ШЗЕ 
D. анемії 
E. лейкопенії 
 
19. Яке з наведених уражень нирок найбільш характерне для системного 
червоного вовчака? 
A. гломерулонефрит 

B. тубулоінтерстиціальний нефрит 
C. нефролітіаз 
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D. амілоїдоз 
E. пієлонефрит 
 
20. Вкажіть орієнтовні добові дози преднізолону для лікування системного 
червоного вовчака I ступеня активності: 
A. 15-20мг 

B. 5-10мг 
C. 30-40 мг 
D. 40-50 мг 
E. 60-80 мг 
 
21. Вкажіть орієнтовні добові дози преднізолону при лікуванні системного 
червоного вовчака II ступеня активності: 
A. 30-40 мг 

B. 5-10мг 
C. 15-20 мг 
D. 60-80 мг 
E. 90-100 мг 
 
22. При якому із наведених станів, що супроводжують системний червоний 
вовчак протипоказані цитостатичні імуносупресори? 
A. при анемії тяжкого ступеню 

B. при асептичному некрозі голівки стегнової кістки 
C. при розвитку енцефаломієлоневриту 
D. при артеріальній гіпертензії 
E. при розвтику пневмоніту 
 
23. При якому з наведених станів, що супроводжують системний червоний 
вовчак протипоказаний плазмаферез? 
A. при гіпопротеїнемії 

B. при легеневому васкуліті 
C. при аутоімунному хронічному активному гепатиті 
D. при клімактеричному синдромі 
E. при вовчаковому нефриті 
 

Тестові завдання 2 рівня: 

 
1. До діагностичних критеріїв системного червоного вовчака відносять: 
A. дискоїдний вовчак 

B. фотосенсебілізацію 

C. геліотропну висипку 
D. наявність антисинтетазного синдрому 
E. склеродактилію 
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2. До гематологічних змін, притаманних системному червоному вовчаку 
відносять: 
A. гемолітичну анемію із ретикулоцитозом 

B. лімфопенію  

C. залізодефіцитну анемію 
D. нейтрофільний лейкоцитоз 
E. лімфоцитоз 
 
3. До гематологічних змін, притаманних системному червоному вовчаку 
відносять: 
A. тромбоцитопенію  

B. лейкопенію  

C. апластичну анемію 
D. лейкоцитоз 
E. тромбоцитоз 
 
4. Жінка 36 років, скаржиться на загальну слабкість, втому, підвищення 
температури тіла до 39°С, висипання на шкірі обличчя, біль в дрібних суглобах 
кистей рук. Хворіє 4 роки. При огляді: на обличчі – еритематозні висипання на 
обличчі, у вигляді «метелика». Дрібні суглоби кистей обох рук припухлі; над 
легенями – шум тертя плеври. У крові: анемія, лейкопенія, лімфопенія. У сечі: 
протеїнурія і циліндрурія, помірна еритроцитурія. Утворення яких антитіл є 
найбільш інформативним у механізмі розвитку захворювання? 
A. антитіл до нативної ДНК 

B. антинуклеарного фактору 

C. антитіл до ендотеліальних клітин 
D. антитіл до міозину 
E. виявлення ревматоїдного фактору 
 
5. До імунологічних порушень, притаманних системному червоному 
вовчаку відносять: 
A. виявлення антитіл до нативної ДНК у високому титрі 

B. присутність антитіл до Sm ядерного антигену  

C. утворення антитіл до міозину 
D. утворення антицитрулінових антитіл 
E. утворення ревматоїдного фактора 
 
6. До імунологічних порушень, притаманних системному червоному 
вовчаку відносять: 
A. виявлення антифосфоліпідних антитіл 

B. хибнопозитивна серологічна реакція на сифіліс 

C. виявлення антицентромерних антитіл 
D. виявлення антицитрулінових антитіл 
E. виявлення антитіл до РНК- полімерази 
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7. Ураження легень, що найбільш характерне для системного червоного 
вовчака: 
A. легеневий васкуліт 

B. інтерстиціальний пульмоніт 

C. аспіраційна пневмонія 
D. перибронхіальний фіброз 
E. інфаркт-пневмонія 
 
8. Абсолютними показаннями до застосування у лікуванні системного 
червоного вовчака глюкокортикостероїдів є:  
A. ураження центральної нервової системи 

B. ураження нирок 

C. ураження шкіри у вигляді «метелика» 
D. артралгії 
E. артеріальна гіпертензія 
 
9. У лікуванні системного червоного вовчака застосовують: 
A. глюкокортикостероїди 

B. імуносупресори 

C. міорелаксанти 
D. анальгетики 
E. хондропротектори 
 
10. У лікуванні системного червоного вовчака застосовують: 
A. амінохінолонові препарати 

B. плазмаферез 

C. міорелаксанти 
D. антидепресанти 
E. хондропротектори 
 
11. Лікування аутоімунного кризу при системному червоному вовчаку 
включає: 
A. високі дози глюкокортикостероїдів 

B. плазмаферез 

C. міорелаксанти 
D. антидепресанти 
E. НПЗЗ 
 
12. Лікування церебрального кризу при системному червоному вовчаку 
включає: 
A. комбіновану пульс-терапію глюкокортикостероїдами 

B. плазмаферез 

C. міорелаксанти 
D. антидепресанти 
E. цитостатики 
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13. Лікування гематологічного кризу при системному червоному вовчаку 
включає: 
A. високі дози глюкокортикостероїдів 

B. імуноглобулін 

C. ксантини 
D. ацетилсаліцилова кислота 
E. препарати заліза 

 

Тестові завдання 3 рівня: 

 
1. У пацієнтки В., 28 років, після тривалої інсоляції виник різкий біль у 
колінних суглобах, висипання на шкірі обличчя, підвищилася температура 
тіла до 38,6°С. Об’єктивно: еритема на обличчі, у вигляді «метелика», 
променево-зап’ясткові, колінні та надп’ятково-гомілкові суглоби 
дефігуровані, болючі під час рухів. У крові: ознаки анемії, лейкопенія, 
лімфопенія. Який з наведених імунних тестів є найбільш специфічним для 
встановлення діагнозу? 
A. антитіла до нативної ДНК 

B. антитіла до склеродерми-70 
C. антитіла до антигену мітохондрій 
D. антитіла до РНК 
E. міозинспецифічні антитіла 
 
2. У хворої Д., 33 років, після відпочинку на морі виник мігруючий біль у 
суглобах, висипання на шкірі, різка загальна слабкість. Об’єктивно: 
температура тіла – 38,7°С. На шиї, грудях, у ділянці колінних суглобів – 
еритематозні висипання, на слизовій оболонці піднебіння, щік – 
енантематозні плями. При аускультації легень: нижче від кута правої 
лопатки вислуховується шум тертя плеври. У крові: ознаки анемії, 
прискорення ШЗЕ, позитивна реакція Васермана. Які додаткові дослідження 
слід провести для уточнення діагнозу? 
A. аналіз крові на наявність антинуклеарного фактора  

B. визначення титру антистрептококових антитіл 
C. визначення титру ревматоїдного фактора 
D. визначення титру міозинспецифічних антитіл 
E. виявлення (мікроскопічно) блідої трепонеми 
 
3. До стаціонару, у важкому стані, поступила хвора, 29-ти років. Скарги на 
гарячку, запаморочення, судоми, масивні набряки. Упродовж року хворіє на 
системний червоний вовчак. Під час обстеження виявлено люпус-нефрит із 
нефротичним синдромом, цереброваскуліт, високу активність запального 
процесу. Що найбільш доцільно призначити хворій у даному випадку? 
A. пульс-терапію метилетилпреднізолоном 

B. нестероїдні протизапальні засоби 
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C. купреніл 
D. делагіл 
E. преднізолон per os в дозі 30 мг на добу 
 
4. Хвора П., 40 років, скаржиться на підвищення температуритіла до 
38,9°С, біль у поперековій ділянці та суглобах, набряк обличчя. З анамнезу: 
вище вказані скарги з’явились після тривалої інсоляції. Об’єктивно: на щоках 
та переніссі еритема, збільшені підщелепні та пахвові лімфатичні вузли, 
суглоби кінцівок набряклі. Аускультативно: І тон над верхівкою серця 
ослаблений, акцент II тону над аортою, АТ – 210/110 мм рт. ст. У крові – 
нормохромна анемія, лейкопенія, ШЗЕ – 70 мм/год, виявлені антинуклеарний 
фактор, антитіла до нативної ДНК у діагностичному титрі. У сечі – виражена 
протеїнурія, мікрогематурія, циліндрурія. Ваш діагноз? 
A. системний червоний вовчак, люпус-нефрит 

B. ревматоїдний артрит, нефропатія 
C. хронічний гломерулонефрит 
D. інфекційно-токсична нефропатія 
E. склеродермічна нефропатія 
 
5. У хворої Д., 30 років, із встановленим діагнозом системного червоного 
вовчака у весняно-літній період відзначаються ознаки фотосенсибілізації. 
Який із перерахованих препаратів слід призначити хворій на цей період? 
A. делагіл 

B. купреніл 
C. метилпреднізолон 
D. циклофосфан 
E. метотрексат 
 
6. Хвора І., 35 років, скаржиться на задишку при ходьбі, підвищення 
температури тіла до 38,2оС. Впродовж 10 днів турбує біль і скутість у суглобах 
кистей. Об’єктивно: еритема над вилицями і переніссям. Ps– 100/хв., систоло-
діастолічний шум над ділянкою абсолютної серцевої тупості, шум тертя плеври 
зліва. Суглоби кистей припухлі, шкіра над ними звичайного кольору. У крові: 
лейкоцити – 3,7 х 109 / л, ШЗЕ – 48 мм/год. У сечі: протеїнурія до 0,5 г/л. 
Запропонуйте діагноз: 
A. системний червоний вовчак 

B. гостра ревматична лихоманка 
C. дерматополіміозит 
D. синдром Рейтера 
E. ревматоїдний артрит 
 
7. Хвора О., 38 р. скаржиться на біль у м’язах та суглобах кистей, 
субфебрилітет, висипання на обличчі. Об’єктивно: на щоках еритематозний 
«метелик». Суглоби кистей припухлі. В легенях – шум тертя плеври з обох 
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сторін. В аналізі сечі: протеїнурія, циліндрурія. Які зміни очікуються в аналізах 
крові?  
A. анемія, лейкопенія, лімфопенія  

B. лімфоцитоз 
C. гіпебілірубінемія 
D. анемія, лейкоцитоз, лімфоцитоз  
E. анемія, моноцитоз, лімфоцитоз 
 
8. Хвора Т, 31 рік, скаржиться на сухий кашель, задишку, біль у дрібних 
суглобах, субфебрильну температуру, втрату маси тіла, випадіння волосся. 
Об’єктивно: висипання на обличчі, дефігурація проксимальних міжфалангових 
суглобів, тони серця ослаблені, непостійний систоло-діастолічний шум над 
ділянкою абсолютної серцевої тупості. У крові: анемія, лейкопенія, ШЗЕ  – 58 
мм/год У сечі: білок – 1,87 г/л, еритроцити – 10-12 у п./з., гіалінові циліндри – 7-
9 у п./з. Препаратом вибору при лікуванні хворої буде: 
A. метилпреднізолон 

B. дипіридамол 
C. амоксиклав 
D. еналаприл 
E. ібупрофен 
 
9. Хвора К., 35 років, 2 місяці після пологів, скаржиться на підвищення 
температури тіла до 39оС, біль у дрібних суглобах рук, м’язах, задишку і 
кашель, біль у грудній клітці, виразки у порожнині рота, набряк і еритему на 
обличчі, посилене випадіння волосся. У крові: еритроцити – 2,3 х 1012/л, Нb - 89 
г/л; лейкоцити – 2,2х109/л, ШЗЕ – 59 мм/год. У сечі: білок – 3,6 г/л; еритроцити 
– 12-16 в п/з. Про яке захворювання можна думати в даному випадку? 
A. системний червоний вовчак 

B. мікроскопічний поліангіїт 
C. гломерулонефрит 
D. хвороба Бехчета 
E. синдром Гудпасчера 
 
10. Хвору Р., 29 років, після перенесеного ГРВІ, турбує лихоманка, біль, 
набряк і скутість у променевозап’ясткових, п’ястково-фалангових і 
проксимальних міжфалангових суглобах. Об’єктивно: еритема над вилицями та 
переніссі. ЧСС – 96/хв Шум тертя плеври – зліва, нижче кута лопатки. Шум 
тертя перикарду. У крові: лейкоцити – 3,2х109/л, ШЗЕ – 60 мм/год. Позитивна 
реакція Васермана. Аналіз сечі: еритроцити – 16-18 у п./з., білок – 1,3 г/л. Які 
додаткові обстеження необхідно призначити у даному випадку? 
A. аналіз крові на наявність антинуклеарних антитіл до двохспіральної 

ДНК  

B. аналіз крові на наявність антицентромірних антитіл 
C. преднізолоновий тест 
D. аналіз крові на наявність антитіл до мієлопіроксидази 
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E. аналіз крові на наявність антитіл до топоізомерази І 
 
11. У хворої 19 років, після літнього відпочинку в Туреччині з’явився 
інтенсивний біль у великих суглобах рук, ниючий біль у ділянці серця, 
серцебиття, набряки ніг. При огляді: температура тіла – 39,1оC, блідість шкіри, 
над ураженими суглобами – еритематозний висип, ерозії на межі червоної 
облямівки губ, гніздове випадіння волосся, шум тертя плеври – нижче кута лівої 
лопатки. Тони серця глухі. Ps – 130/хв, АТ – 165/100 мм рт. ст. У крові: ознаки 
нормохромної анемії, ШЗЕ – 68 мм/год. СРБ – +++. Позитивна реакція 
Васермана. Яке з додаткових досліджень буде найбільш інформативним для 
діагностики даного захворювання? 
A. аналіз крові на антинуклеарні антитіла 

B. реакція РІТ і РІФ 
C. визначення ревматоїдного фактора 
D. титр АСЛ-О 
E. біопсія шкіри і м’язу 
 
12. Жінка 34 років скаржиться на біль, відчуття оніміння та збліднення пальців 
рук на холоді, набряк та біль у дрібних суглобах кистей, вранішню скутість до 
10 хвилин, підвищення температури тіла до 38,7°С, схуднення. Об’єктивно: 
температура – 38, 2°С. На обличчі – еритема. Ps – 110/хв., АТ – 150/90 мм рт. ст. 
Межі відносної серцевої тупості розширені, систолічний шум над верхівкою. У 
легенях – дрібнопухирчасті хрипи. Печінка – +4 см. У крові: еритроцити 
3,2х1012/л, Нb – 120 г/л, лейк. – 4,0х109/л, ШЗЕ – 58 мм/год., gammaглобуліни – 
28%. У сечі: білок – 1,2 г/л, лейкоцити – 6-8 у п/.з., еритроцити  – 10-14 у п./з., 
поодининокі гіалінові циліндри. Який найбільш вірогідний діагноз?  
A. системний червоний вовчак  

B. хронічна ревматична хвороба 
C. ревматоїдний артрит  
D. системна склеродермія  
E. вузликовий періартеріїт 
 
Тема: Системні захворювання сполучної тканини (системна склеродермія) 

 

Тестові завдання 1 рівня: 

 

1. Суглобовий синдром при системній склеродермії характеризується: 
A. ізольованою поліартралгією 

B. артропатією Жакку 
C. вранішньою скутістю >1 години 
D. ураженням великих суглобів з утворенням контрактур  
E. ураженням периферичних суглобів, у поєднанні з саркопенією  
 
2. Для суглобового синдрому при системній склеродермії характерним є: 
A. поліартрит, з переважанням ексудативних змін 
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B. поліартрит, з переважанням фіброзних змін 
C. коксартроз 
D. поліартрит, з переважанням ерозивних змін 
E. спондиліт 
 
3. При системній склеродермії характерним є: 
A. деформуючий псевдоартрит (без рентгенологічних ознак ураження 

суглобів)  

B. тофуси 
C. остеофітоз 
D. двобічний гонартроз 
E. спондиліт 
 
4. При системній склеродермії переважно уражаються: 
A. артеріоли і капіляри 

B. судини середнього калібру 
C. судини будь-якого діаметру 
D. великі судини 
E. венозні судини 
 
5. Який препарат призначають при обмеженій склеродермії: 
A. D-пеніциламін 

B. метотрексат 
C. еритроміцин 
D. тетрациклін 
E. ампіцилін 
 
6. При склеродермії хворі відчувають все перераховане, крім: 
A. свербіжу шкіри, що посилюється вночі 

B. відчуття стягування шкіри 
C. незначного свербіння шкіри 
D. оніміння  
E. напруги шкіри 
 
7. Системна склеродермія клінічно проявляється усим перерахованим, крім: 
A. еритематозно-інфільтративних бляшок на обличчі 

B. склеродактилії 
C. телеангіоектазії 
D. згинальних контрактур кистей 
E. звуження ротової щілини 
 
8. Для продромального періоду системної склеродермії характерно усе 
перераховане, крім: 
A. свербіння шкірних покривів 

B. ознобу 
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C. блідості шкіри кінцівок 
D. похолодання кистей 
E. міалгій і поліартралгій 
 
9. Ознакою системної склеродермії є все перераховане, крім: 
A. тофусів 

B. контрактури кистей 
C. синдрому Рейно 
D. езофагосклерозу 
E. остеолізу нігтьових фаланг 
 
10. У патогенезі системної склеродермії має значення все перераховане, крім: 
A. нуклеофагоцитозу в кістковому мозку 

B. функціональних порушень фібробластів 
C. прогресуючого фіброзу шкіри 
D. облітеруючого ураження артеріол 
E. зміни метаболізму колагену 
 
11. Розрізняють всі перераховані форми системної склеродермії, крім: 
A. дискоїдної 

B. системної 
C. лінійної 
D. бляшечної 
E. хвороби білих плям 
 
12. З фізіотерапевтичних npоцедyp при склеродермії застосовується все 
перераховане, крім: 
A. УФО в суберитемних дозах 

B. фонофорезу лідази 
C. парафінових аплікацій 
D. магнітотерапії 
E. сірководневих ванн 
 
13. Зовнішньо при лікуванні системної склеродермії застосовується все 
перераховане, крім: 
A. дегтярної мазі 

B. аплікацій 30% розчину димексиду 
C. крему з трипсином 
D. гепаринової мазі 
E. троксевазинової мазі 
 
14. До провокуючих чинників виникнення системної склеродермії 
відносяться усі перераховані, крім: 
A. переохолодження 

B. стресів 
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C. порушення ліпідного обміну 
D. гострих і хронічних інфекційних захворювань 
E. порушення фіброзоутворення 
 
15. У патогенезі склеродермії має значення все перераховане, крім: 
A. нуклеофагоцитозу в кістковому мозку 

B. функціональних порушень фібробластів 
C. прогресуючого фіброзу шкіри 
D. облітеруючого ураження артеріол 
E. зміни метаболізму колагену 
 
16. Основним функціональним порушенням функції фібробластів при 
склеродермії є: 
A. збільшення продукції колагену 

B. збільшення продукції протеогліканів 
C. порушення мембранної рецепції 
D. зниження швидкості розподілу колагену 
E. зменшення продукції колагену 
 
17. До додаткових діагностичних ознак склеродермії відносяться: 
A. телеангіоектазії 

B. базальний пневмосклероз 
C. ураження шлунково-кишкового тракту 
D. гіперпігментація шкіри 
E. остеоліз 
 
18. До основних діагностичних ознак склеродермії відносяться: 
A. синдром Рейно 

B. вогнищевий і дифузний нефрит 
C. синдром Шегрена 
D. «метелик» на обличчі 
E. поліневрит 
 
19. Системна склеродермія – системне захворювання сполучної тканини, для 
якого характерно наявність: 
A. прогресуючого фіброзу 

B. поліневриту 
C. радикулопатії 
D. «метелика» на шкірі обличчя 
E. уретриту 
 
20. До малих критеріїв склеродермії відносяться: 
A. фіброз базальних відділів легень 

B. проксимальна склеродермія 
C. «метелик» на обличчі 
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D. уретрит 
E. поліангіїт 
 
21. Склередема Бюшке – це? 
A. ізольоване ураження шкіри 

B. overlap-синдром 
C. поєднання склеродермії із саркопенією 
D. rhupus-синдром 
E. поєднання склеродермії із антисинтетазним синдромом 
 

Тестові завдання 2 рівня: 

 
1. До малих критеріїв склеродермії відносяться: 
A. симетричний базальний пневмосклероз 

B. рубці на подушечках пальців  

C. склеродактилія 

D. ущільнення та індурація шкіри пальців рук та плеснофалангових суглобів 
E. склеродермічні ураження шкіри, обличчя, шиї, тулуба 
 
2. До великих критеріїв склеродермії відносяться: 
A. ущільнення та індурація шкіри пальців рук та плеснофалангових 

суглобів 

B. склеродермічні ураження шкіри, обличчя, шиї, тулуба 

C. фіброз базальних відділів легень 
D. остеоліз кінчиків пальців 
E. папули Готтрона 
 
3. У патогенезі системної склеродермії найбільше значення мають: 
A. дисбаланс Т- і В-систем імунітету, гіперімунна відповідь 

B. гіперактивність фібробластів, дефекти мембран 

C. дисбаланс Т- і В систем імунітету, гіпоімунна відповідь 
D. гіперактивність фібробластів, дефекти клітинних мембран 
E. гіперпродукція імуноглобуліну А 
 
4. У патогенезі системної склеродермії найбільше значення має: 
A. пошкодження ендотелію судин 

B. інтимальна проліферація міофібробластів 

C. дисбаланс Т- і В систем імунітету, гіпоімунна відповідь 
D. гіпореактивність фібробластів, дефекти мембран 
E. гіперпродукція імуноглобуліну М 
 
5. Суглобовий синдром у хворих на системну склеродермію і проявляється 
у вигляді: 
A. ізольованих поліартралгій 

B. деформуючого псевдоартриту 
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C. спондиліту 
D. остеофітозу 
E. хонропатії 
 
6. Ураження нирок по типу «справжньої склеродермічної нирки» 
характеризується:  
A. змінами судин нирок з розвитком мукоїдного набухання інтими 

артерій 

B. розвитком вогнищевих некрозів кори нирок 

C. відкладанням імунокомлексних депозитів 
D. ураженням мисок нирок 
E. утворенням псевдокіст у нирках 
 
7. Ураження легень, що найбільш характерне для проявів системної 
склеродермії:  
A. фіброзуючий альвеоліт 

B. перибронхіальний фіброз 

C. легенева гіпертензія 

D. плеврит 

E. аспіраційна пневмонія 
 
8. Типові ураження нирок, що найбільш характерні для позасуглобових 
проявів системної склеродермії: 
A. гострий нирковий криз 

B. гломерулосклероз 

C. пієлонефрит 
D. Ig A нефропатія 
E. амілоїдоз нирок 
 
9. Ураження серцево-судинної системи, що найбільш характерне для 
системної склеродермії: 
A. перикардит 

B. міокардіофіброз із розвитком серцевої недостатності 

C. артеріальна гіпертензія 

D. вальвуліт 
E. ендокардит Лібмана-Сакса 
 
10. До антифіброзних засобів відносять: 
A. Д-пеніциламін (купреніл) 

B. піаскледин 

C. метатрексат 
D. алопуринол 
E. метилпреднізолон 
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11. Ферментні препарати, що застосовують при лікуванні хворих на 
склеродермію: 
A. трипсин 

B. хімотрипсин 

C. Д-пеніциламін (купреніл) 
D. піаскледин 
E. унітіол 
 
12. До ферментних препаратів відносять: 
A. лідаза 

B. папаїн 

C. Д-пеніциламін 
D. піаскледин 
E. унітіол 
 

Тестові завдання 3 рівня: 

 
1. Жінка 50 років, скаржиться на набряк кистей, зміну кольору шкірних 
покривів на обличчі і грудях, ускладнення проходження їжі після ковтання. 
Хворіє 5 років. При огляді: ніс загострений, симетричне потовщення пальців, з 
ознаки натягнення та індурацією шкіри пальців. Над легенями: сухі хрипи. 
Тони серця ослаблені, ритм неправильний, акцент II тону над легеневою 
артерією, ЧСС – 98/хв. У крові: прискорення ШЗЕ, гіпергаммаглобулінемія. 
Який найбільш вірогідний основний механізм розвитку захворювання? 
A. порушення фіброзоутворення і мікроциркуляції 

B. порушення синтезу глікозаміногліканів 
C. утворення антитіл до ендотеліальних клітин 
D. утворення антитіл до нативної ДНК 
E. утворення антитіл до міоцитів 
 
2. Хвора 22 років, скаржиться на збліднення кінчиків пальців, що 
виникають при охолодженні. Вказує, що при зігріванні пальці набувають 
спочатку синюшного, а потім червоного забарвлення. Препаратом вибору для 
лікування даного синдрому є: 
A. ніфедипін 

B. ацетилсаліцилова кислота 
C. дипіридамол 
D. каптоприл 
E. нітронг 
 
3. Хвора 35 років, шліфувальниця, скаржиться на мерзлякуватість, 
похолодання і посиніння кінчиків пальців, тугорухомість у суглобах кистей, 
відчуття стягнутості шкіри обличчя і кистей. При огляді: амімія обличчя, 
звуження ротової щілини по типу «кисета», шкіра на щоках і кистях потовщена, 
кінчики пальців рук бліді, холодні. Над легенями коробковий звук, поодинокі 
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сухі хрипи. У крові: еритроцити – 3,8х1012/ л, лейкоцити – 4,8x109/л, ШЗЕ – 25 
мм/год. СРБ (++). Який найбільш ймовірний діагноз? 
A. системна склеродермія 

B. облітеруючий тромбангіїт 
C. мікседема 
D. вібраційна хвороба 
E. облітеруючий ендартеріїт кінцівок 
 
4. У клініку надійшла хвора з підозрою на системну склеродермію. На шкірі 
нижніх кінцівок і живота є вогнища ущільнення, ліва гомілка стоншена, за 
рахунок атрофії підшкірної клітковини і м’язів. Капіляроскопія виявила 
виражений спазм судин. Вкажіть основний патогенетичний механізм розвитку 
захворювання:  
A. підвищена продукція колагену фібробластами  

B. посилення агрегації тромбоцитів  
C. надмірне утворення циркулюючих імунних комплексів  
D. порушення балансу між Т і В-лімфоцитами  
E. гіперпродукція Ig E 
 
5. Хвора К., 40 років, скаржиться на сухість у роті, порушення ковтання, 
відчуття «піску в очах», біль у суглобах. Об’єктивно: збільшення 
привушних слинних залоз, блефаро-кон’юнктивіт, гіполакримія, 
гепатоспленомегалія. Розвиток якого синдрому спостерігається у хворої? 
A. Шегрена 

B. Фелті 
C. Стілла 
D. антифосфоліпідного 
E. Рейно 
 
6. Хвора С, 25 років, скаржиться на загальну слабкість, субфебрильну 
температуру тіла, біль у суглобах, зниження маси тіла, ціанотичний відтінок 
шкіри кистей рук на холоді. Після проведеного обстеження діагностовано 
системний склероз. Яке з наведених уражень шкіри є характерною ознакою 
даного захворювання: 
A. щільний набряк та індурація шкіри обличчя, кистей, гомілок 

B. стійка еритема обличчя в ділянці виличних дуг та перенісся 
C. еритема на відкритих ділянках за типом «декольте» 
D. еритема та періорбітальний набряк у вигляді окулярів 
E. пухирцеві висипання на шкірі тулуба 
 
7. Хвора В., віком 40 років, страждає на системний склероз із ураженням 
шкіри, суглобів, серця, легень. Виявлений синдром Рейно. Яке з наведених 
уражень серця є найхарактернішим для системного склерозу: 
A. кардіосклероз 

B. інфаркт міокарда 
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C. хронічна аневризма лівого шлуночка 
D. мітральний стеноз 
E. констриктивний перикардит 
 
8. У хворої В., 40 років, із синдромом Рейно, щільним набряком шкіри 
обличчя під час проведення біопсії шкіри виявлено порушення 
мікроциркуляції, проліферацію ендотелію, стовщення стінки та звуження 
просвіту судин, деформацію і редукцію капілярної сітки. Для якого з 
ревматичних захворювань характерні наведені ознаки: 
A. системної склеродермії 

B. дерматополіміозиту 
C. системного червоного вовчака 
D. хронічної ревматичної хвороби серця 
E. вузликового поліартеріїту 
 
9. Хвора, Д 38 років, скарги на ранкову скутість у суглобах кистей, відчуття 
стягнення шкіри обличчя, утруднення при ковтанні їжі. При огляді: амімія 
обличчя, звуження ротової порожнини по типу «кисета», кінчики пальців рук 
бліді, холодні на дотик. Тони серця аритмічні, ослаблені, систолічний шум на 
верхівці. Кров: еритроцити – 3,2х1012/л, лейкоцити – 6,7х109/л, ШЗЕ – 35 
мм/год. Який маркер системної склеродермії необхідно визначити? 
A. наявність анти-Sсl-70 та антицентромірних антитіл  

B. антитіла до дволанцюгової ДНК 
C. антиядерні антитіла (ANAs) 
D. наявність антинуклеарного фактору 
E. антитіла до мієлопіроксидази 
 
10. Хвора, Д 42 років, скаржиться на ранкову скутість у суглобах кистей, 
відчуття стягнення шкіри обличчя, утруднення при ковтанні їжі. Об’єктивно: 
амімія обличчя, звуження ротової порожнини по типу «кисета», кінчики пальців 
рук бліді, холодні на дотик. Тони серця аритмічні, ослаблені, систолічний шум 
на верхівці. У крові: еритроцити – 3,1х1012/л, лейкоцити – 6,1х109/л, ШЗЕ – 
36мм/год. Який діагноз є найбільш ймовірним? 
A. системна склеродермія 

B. міастенія 
C. ревматоїдний артрит 
D. системний червоний вовчак 
E. хвороба Рейно 
 
11. Хвора Е., 59 р., поступила в ревматологічне відділення з підозрою на 
склеродермію в дуже важкому стані. При огляді: зниженого харчування, 
«маскоподібне» обличчя, остеоліз нігтьових фаланг пальців. У крові: 
еритроцити – 2,2x109/л, ШЗЕ – 40 мм/год. У сечі – підвищення рівня вільного 
оксипроліну. Однією з найбільш ймовірних ланок патогенезу є: 
A. поява антитіл до колагену 
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B. утворення антитіл до нативної ДНК 
C. утворення антитіл до формених елементів крові 
D. утворення антитіл до поперечносмугастої мускулатури 
E. утворення антитіл до судинної стінки 
 
12. Хвора на склеродермію останім часом почала відмічати виражену сухість 
в роті, відчуття «піску в очах», почервоніння склер. Привушні слинні залози 
збільшенні в розмірах, на дотик ущільнені. Проявом якого захворювання стало 
вищезазначені прояви? 
A. синдрому Шегрена 

B. синдрому Рейтера 
C. синдрому Фелті 
D. хвороба Шегрена 
E. муковісцидозу 
 
13. У хворої із синдромом Рейно, набряком, індурацією та атрофією шкіри 
обличчя, кистей виконана біопсія шкіри і м’язів. Отримано результат: 
порушення мікроциркуляції з проліферацією ендотелію, потовщення стінки зі 
звуженням просвіту судин, деформацією та редукцією капілярної сітки. Для 
якого із системних захворювань сполучної тканини найбільш характерні такі 
ознаки? 
A. системної склеродермії 

B. вогнищевої склеродермії 
C. системного червоного вовчака 
D. дерматоміозиту 
E. вузликового періартеріїту 
 
14. У хворої 28 років, яка 6 років страждає синдромом Рейно впродовж 
останнього місяця з’явився біль у дрібних суглобах кистей, відчуття утруднення 
проходження їжі по стравоходу. Про яке захворювання слід думати в даному 
випадку? 
A. системну склеродермію 

B. вузликовий періартеріїт 
C. ревматоїдний артрит 
D. системний червоний вовчак 
E. дерматоміозит 
 
15. Хвора 32-х років скаржиться на біль у дрібних суглобах кистей, парестезії 
в кінчиках пальців, слабкість, утруднення при ковтанні. Хворіє протягом 13-ти 
років. Об’єктивно: амімічне обличчя, вкорочення нігтьових фаланг. Ущільнення 
шкіри в області плечового пояса. У легенях при Ro-дослідженні - базальний 
пневмосклероз. При ФЕГДС – звуження стравоходу в кардіальному відділі. У 
крові: лейкоцити – 9,8х109/л, ШЗЕ – 22 мм/год., gamma-глобулін – 22%. Який 
діагноз найбільш вірогідний? 
A. системна склеродермія 



 100 

B. системний червоний вовчак 
C. ревматоїдний артрит 
D. дерматоміозит 
E. мікседема 
 
16. Хвора М., 31 року впродовж 14 років страждає на системну 
склеродермію. Неодноразово лікувалась стаціонарно. Скаржиться на 
періодичний тупий біль в ділянці серця, серцебиття, задишку, головний біль, 
набряки повік, схуднення, біль та деформацію суглобів кінцівок. Ураження 
якого органу погіршує прогноз захворювання? 
A. нирок 

B. серця 
C. легень 
D. шлунково-кишкового тракту 
E. суглобів 
 
17. Хвора 42 років, яка страждає на склеродермію впродовж 5 років, досягла 
стійкої ремісії після прийому D-пеніциламіну протягом 1 року. Який механізм 
дії препарату зумовлює патогенетичну дію? 
A. гальмування синтезу колагену 

B. пригнічення метаболізму арахідонової кислоти 
C. зв’язування продуктів азотистого обміну 
D. вплив на Т-лімфоцити 
E. пригнічення функції макрофагів 
 
18. Хворий 58-ми років, скаржиться на відчуття оніміння, різкого збліднення 
ІІ - ІV пальців кистей, відчуття скутості в м`язах, перебої в роботі серця, 
поліартралгії, прояви дисфагії, закрепи. Обличчя хворого «маскоподібне», 
щільний набряк кистей. Розміри серця збільшені, в легенях вислуховуються 
сухі хрипи. В крові: ШЗЕ – 20 мм/год, заг. білок – 85 г/л, gamma-глобуліни – 
25%. Який діагноз є найбільш імовірний в даному випадку? 
A. системна склеродермія 

B. дерматоміозит 
C. ревматоїдний артрит 
D. системний червоний вовчак 
E. синдром Рейно 
 
19. Хвора 42 років скаржиться на м'язову слабкість, відчуття оніміння пальців 
рук, задишку при незначному фізичному навантаженні, утруднення 
проходження твердої їжі по стравоходу, щільні набряки на гомілках. При 
амбулаторному обстеженні в аналізі крові: ШЗЕ – 32 мм/год, СРБ ++, на Ro-
грамі ОГК – базальний пневмосклероз, ФЕГДС – дилатація (гіпомобільність) 
стравоходу. Який попередній діагноз? 
A. системна склеродермія 

B. системний червоний вовчак 
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C. хронічне обструктивне захворювання легень 
D. дерматоміозит 
E. гастроезофагально рефлюксна хвороба 
 
20. Жінка 36 років, скаржиться на біль у суглобах та м’язах, втрату апетиту, 
закрепи, швидку втомлюваність та субфебрильну температуру. Об’єктивно: 
дисфагія, симетричний артрит та потовщення шкіри на кистях та стопах, 
атрофія на пучках пальців, синдром Рейно, телеангіектазії. Виявлені антитіла до 
антигенів Pm–1, Scl-70 (ДНК–топоізомерази I), jo–1 (гістидил–т РНК–
синтетази), рибонуклеопротеїду, РНК- полімерази I та фібриліну. Яке 
захворювання зумовлює таку картину? 
A. системна склеродермія 

B. системний червоний вовчак 
C. ревматоїдний артрит 
D. дерматоміозит 
E. міастенія 
 
21. Хворий К., 56 років, скаржиться на відчуття оніміння, різкого збліднення 
ІІ-III пальців кистей, відчуття скутості в м’язах, перебої в роботі серця, 
поліартралгію, прояви дисфагії, закрепи. Об’єктивно: обличчя «маскоподібне», 
щільний набряк кистей. Розміри серця збільшені, в легенях вислуховуються 
сухі хрипи. В крові: ШЗЕ – 25 мм/год, заг. білок – 80 г/л, gamma-глобуліни – 
24%. Який діагноз є найбільш ймовірний в даному випадку? 
A. системна склеродермія 

B. дерматоміозит 
C. ревматоїдний артрит 
D. системний червоний вовчак 
E. анкілозуючий спондилоартрит 
 
22. 38-річний чоловік страждає хворобою Рейно протягом 10 років. На даний 
момент скаржиться на біль у суглобах та м’язах, втрату апетиту, закрепи, 
швидку втомлюваність та субфебрильну температуру. Було проведено 
обстеження та виявлено антитіла до антигенів Pm–1, Scl–70 (ДНК–
топоізомерази I), jo–1 (гістидил–т РНК–синтетази), рибонуклеопротеїду, РНК– 
полімерази I та фібриліну. Про яке захворювання свідчать вищевказані дані? 
A. системна склеродермія 

B. системний червоний вовчак 
C. ревматоїдний артрит 
D. дерматоміозит 
E. міастенія 
 
23. Хворий скаржиться на відчуття оніміння, різкого збліднення ІІI - ІV 
пальців кистей, відчуття скутості у м`язах, перебої у роботі серця, поліартралгії, 
дисфагію, закрепи. При огляді: маскоподібне обличчя, щільний набряк кистей. 
Збільшення розмірів серця, сухі хрипи в легенях. В крові: ШЗЕ – 28 мм/год, заг. 
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білок – 76 г/л, gammа-глобуліни – 28%. Для якого захворювання характерна 
дана клінічна картина? 
A. системної склеродермії 

B. дерматоміозиту 
C. ревматоїдного артриту 
D. системного червоного вовчака 
E. хвороби Стілла 
 
24. Хворий 42 років, оператор відбійного молотка, скаржиться на відчуття 
оніміння, різкого збліднення ІІ - ІV пальців кистей, відчуття скутості у м’язах, 
перебої в роботі серця. Обличчя хворого «маскоподібне», щільний набряк 
кистей. Розміри серця збільшені, в легенях вислуховуються розсіяні сухі хрипи. 
В крові: ШЗЕ 30 – мм/год, заг. білок – 82 г/л, gammа--глобуліни – 29%. Який 
діагноз є найбільш імовірний у даному випадку? 
A. системна склеродермія 

B. вібраційна хвороба 
C. ревматоїдний артрит 
D. системний червоний вовчак 
E. хвороба Рейно 
 
25. Хвора 40 років скаржиться на м’язову слабкість, оніміння пальців рук, 
задишку при незначному фізичному навантаженні, утруднення проходження 
твердої їжі по стравоходу, щільні набряки на гомілках. На ФЕГДС – дилатація та 
гіпомобільність стравоходу. Який попередній діагноз? 
A. системна склеродермія 

B. системний червоний вовчак 
C. хронічне обструктивне захворювання легень 
D. дерматоміозит 
E. гастроезофагеальна рефлюксна хвороба 
 
26. У пацієнта з локальною формою системної склеродермії наявний СREST 
синдром. Критерії, що не входять до СREST синдрому:  
A. кільцеподібна еритема 

B. синдром Рейно 
C. патологія стравоходу 
D. склеродактилія 
E. телеангіоектазії 
 
27. Чоловік 50 років, протягом чотирьох років страждає на синдром Рейно. 
Останнім часом у нього з’явився біль у дрібних суглобах кистей, явища 
дисфагії. Про яке захворювання можна думати в даному випадку? 
A. системна склеродермія 

B. вузликовий періартеріїт 
C. ревматоїдний артрит 
D. системний червоний вовчак 



 
103 

E. дерматоміозит 
 
28. Жінка хворіє впродовж 10 років. Захворювання характеризується 
поступовим прогресуючим перебігом. На даний момент скаржиться на біль у 
дрібних суглобах кистей, парестезії в кінчиках пальців, слабкість, утруднення 
при ковтанні. На Ro-грамі ОГК – базальний пневмосклероз. При ФEГДС – 
звуження стравоходу у кардіальному відділі. У крові: лейкоцити– 9,9х109/л, 
ШЗЕ– 24 мм/год., gamma-глобулін – 24%. Який попередній діагноз Ви маєте 
поставити у даному випадку? 
A. системна склеродермія 

B. системний червоний вовчак 
C. ревматоїдний артрит 
D. дерматоміозит 
E. хвороба Рейно 
 
29. Яке ускладнення склеродермії характеризується наступними проявами? 
Відчуття «піску в очах», почервоніння склер, збільшення у розмірах та 
ущільнення привушних слинних залоз? 
A. синдром Шегрена 

B. синдром Рейтера 
C. синдром Стілла 
D. хвороба Шегрена 
E. склередема Бюшке 
 
30. При огляді препарату біоптату шкіри та підшкірної клітковини хворого 
гістолог виявив ознаки порушення мікроциркуляції з проліферацією ендотелію, 
потовщення стінки зі звуженням просвіту судин, деформацію і редукцію 
капілярної сітки. Для якого із системних захворювань сполучної  тканини 
найбільш характерні такі ознаки? 
A. системної склеродермії 

B. вогнищевої склеродермії 
C. системного червоного вовчака 
D. дерматополіміозиту 
E. вузликового періартеріїту 
 
31. Лікар обстежує пацієнта, який пред’являє скарги на ранкову скутість у 
кистях, відчуття стягнення шкіри обличчя. Об’єктивно: амімія обличчя, 
звуження ротової щілини по типу «кисета», кінчики пальців рук бліді, холодні 
на дотик. У крові: прискорення ШЗЕ. Який діагноз найбільш ймовірний? 
A. системна склеродермія 

B. ревматоїдний артрит 
C. синдром Шегрена 
D. системний червоний вовчак 
E. дерматополіміозит 
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32. Хворий поступив в ревматологічне відділення з підозрою на 
склеродермію. Перебіг захворювання характеризується скудною клінічною 
картиною, тому встановлення клінічного діагнозу викликає труднощі. Який 
лабораторний показник дозволить підтвердити склеродермію? 
A. утворення антитіл до колагену 

B. утворення антитіл до нативної ДНК 
C. утворення антитіл до формених елементів крові 
D. утворення антитіл до поперечносмугастої мускулатури 
E. утворення антитіл до судинної стінки 
 
Тема: Системні захворювання сполучної тканини (дерматополіміозит) 

 

Тестові завдання 1 рівня: 

 

1. Ознаки, характерні для дерматоміозиту: 
A. виражена м’язова слабкість 

B. «метелик» на обличчі 
C. остеоліз нігтьових фаланг 
D. деформація суглобів 
E. ураження слизових оболонок 
 
2. Діагностичне значення при дерматоміозиті має: 
A. висока активність креатинфосфокінази 

B. підвищення рівня білків гострої фази 
C. помірний лейкоцитоз 
D. наявність гемолітичної анемії 
E. гіперхолестеринемія 
 
3. Дисфонія і дисфагія при дерматоміозиті є ознакою ураження: 
A. глотки і гортані 

B. діафрагми 
C. іннервації обличчя 
D. нічого з перерахованого 
E. всі перераховані 
 
4. Морфологічними ознаками дерматоміозиту є: 
A. запальні інфільтрати в скелетних м’язах з дегенерацією або некрозом 

м’язових фібрил 

B. фіброзні зміни, властиві дезорганізації сполучної тканини 
C. потовщення ендотеліальної устілки в судинах 
D. нічого з перерахованого 
E. все перераховане 
 
5. Найхарактерніший діагностичний критерій дерматоміозиту: 
A. параорбітальний набряк та еритема 
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B. сухість та лущення шкіри 
C. індурація шкіри 
D. вогнища пігментації та атрофія шкіри 
E. синдром Рейно 
 
6. Діагностичне значення при дерматоміозиті має: 
A. наявність міоглобіну в сечі 

B. підвищення рівня білків гострої фази запалення 
C. помірна лейкопенія 
D. наявність гемолітичної анемії 
E. гіпохолестеринемія 
 
7. Діагностичне значення при дерматоміозиті має: 
A. підвищення альдолази сироватки крові 

B. підвищення рівня білків гострої фази 
C. помірна тромбоцитопенія 
D. наявність гіпопластичної анемії 
E. гіперхолестеринемія 
 
8. До основних діагностичних критеріїв дерматополіміозиту відносять: 
A. симптом Готтрона 

B. «метелик» на обличчі 
C. остеоліз нігтьових фаланг 
D. деформацію великих суглобів 
E. склеродактилію 
 
9. До основних діагностичних критеріїв дерматополіміозиту відносять: 
A. еритема шкіри розгинальних поверхонь суглобів кінцівок 

B. «метелик» на обличчі 
C. остеоліз нігтьових фаланг 
D. деформація осьових суглобів 
E. ураження слизових оболонок 
 
10. До основних діагностичних критеріїв дерматополіміозиту відносять: 
A. характерна патоморфологія м’язів при біопсії 

B. «метелик» на обличчі 
C. вузлики Гебердена 
D. деформація проксимальнихсуглобів 
E. поява остеофітів 
 
11. До основних діагностичних критеріїв дерматополіміозиту відносять: 
A. характерні дані електроміографічного дослідження 

B. характерні дані при капіляроскопії 
C. вузлики Гебердена 
D. вузлики Бушара 
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E. поява остеофітів 
 
12. Додатковими діагностичними критеріями дерматополіміозиту є: 
A. кальциноз 

B. характерні дані при капіляроскопії 
C. вузлики Гебердена 
D. характерні дані електроміографічного дослідження 
E. характерна патоморфологія м'язів при біопсії 
 
13. До додаткових діагностичних критеріїв дерматополіміозиту відносять: 
A. дисфагію 

B. підвищення рівня білків гострої фази 
C. помірну тромбоцитопенію 
D. наявність гіпопластичної анемії 
E. гіперхолестеринемію 
 
14. Критерії поліміозиту: 
A. підвищення рівня сироваткової креатинкінази або альдолази 

B. ознака Готтрона 
C. геліотропний висип 
D. еритема шкіри розгинальних поверхонь суглобів кінцівок 
E. характерні дані при капіляроскопії 
 
15. Критерії поліміозиту: 
A. позитивний тест на анти Jo1 (гістатидил тРНК-синтетаза) антитіла 

B. ознака Готтрона 
C. геліотропний висип 
D. еритема шкіри розгинальних поверхонь суглобів кінцівок 
E. характерні дані при капіляроскопії 
 
16. Хворим на дерматополіміозит з вираженими кальцинозами 
рекомендують: 
A. комплексони 

B. аскорбінову кислоту 
C. препарати магнію 
D. препарати калію 
E. ацетилсаліцилову кислоту 
 
17. Найбільш ефективними засобами лікування дерматополіміозиту є 
A. глюкокортикоїди 

B. цитостатики 
C. антогоністи кальцію 
D. мембраностабілізатори 
E. антиагреганти 
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Тестові завдання 2 рівня: 

 

1. Діагностичні критерії дерматополіміозиту:  
A. ознака Готтрона 

B. геліотропний висип 

C. остеоліз нігтьових фаланг 
D. деформація дрібних суглобів 
E. ураження слизових оболонок 
 
2. Діагностичні критерії дерматополіміозиту:  
A. спонтанний м’язовий біль 

B. недеструктивні артрити і артралгії 

C. остеоліз нігтьових фаланг 
D. деформація великих суглобів 
E. ураження слизових оболонок ротової порожнини 
 
3. Для шкірних проявів дерматополіміозиту характерно усе перераховане, 
крім: 
A. пальпованої пурпури 

B. геліотропної висипки у формі окулярів 
C. еритеми по типу декольте 
D. симптому «шалика» 
E. симптому «кобури» 
 
4. Найбільше діагностичне значення при дерматополіміозиті мають усі 
перераховані нижче обстеження, крім: 
A. HLA B27 

B. AT Scl - 70 

C. ANA 
D. підвищення рівню КФК, міоглобіну 
E. AT до аміноацил тРНК синтетази 
 
5. Якщо ж у хворого на дерматополіміозит домінують больовий і 
суглобовий синдроми, має місце хронічний перебіг захворювання з малим 
ступенем активності, то засобами вибору є: 
A. ібупрофен 

B. диклофенак-натрію 

C. преднізолон 
D. циклофосфан 
E. аналгін 
 
6. З метою поліпшення метаболізму пошкоджених м’язів при 
дерматополіміозиті призначають: 
A. ретаболіл 

B. рибоксин 
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C. преднізолон 
D. циклофосфан 
E. ацетилсаліцилова кислота 
 
7. Для поліпшення метаболізму пошкоджених м’язів при 
дерматополіміозиті призначають: 
A. мілдронат 

B. карнитин, вітаміни групи В 

C. метилпреднізолон 
D. циклофосфамід 
E. парацетамол 
 
8. У випадках підгострого дерматополіміозиту, або ж загострення 
хронічного дерматополіміозиту, преднізолон призначають у дозах, відповідно:  
A. 60 мг/добу 

B. 30-40 мг/добу 

C. 15-20 мг/добу 
D. 5-10 мг/добу 
E. не призначають 
 

Тестові завдання 3 рівня: 

 

1. Чоловік 57 р. скаржиться на слабкість у м’язах рук та ніг, утруднення при 
ковтанні їжі, кашель. Хворіє впродовж 14 років. Захворювання розпочалось із 
болючості та припухлості суглобів обох кистей рук. Лабораторні дані: 
креатинурія, підвищення у крові вмісту трансаміназ, міоглобіну, 
креатинфосфокінази, лактатдегідрогенази. Ваш діагноз?  
A. дерматоміозит 

B. cистемна склеродермія 
C. вузликовий періартеріїт 
D. хвороба Шегрена. 
E. ревматична поліміалгія 
 
2. Жінка 40 р. звернулась зі скаргами на загальну слабкість, набряк обличчя 
та кистей, швидку втому при ходьбі, утруднення при ковтанні, перебої в роботі 
серця. Дані симптоми з’явились через 14 днів після відпочинку на морі. 
Об’єктивно: еритема обличчя, симптом «окулярів», набряк м’язів гомілки. Тони 
серця приглушені, АТ – 100/60 мм рт. ст. У крові: активність АсАТ – 0,95 
ммоль/год/л, АлАТ – 1,3 ммоль/год/л, підвищена активність альдолази та 
креатинфосфокінази. Яке дослідження допоможе підтвердити діагноз?  
A. біопсія м’язів  
B. визначення в крові циркулюючих імунних комплексів 
C. електрокардіографія 
D. гастродуоденофіброскопія 
E. визначення антинуклеарних антитіл 
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3. Жінка 37 р. скаржиться на болі в м’язах плечового поясу, спини та ніг, 
виражену скутість рухів зранку, схуднення, загальну слабкість. Об’єктивно: 
верхні повіки набряклі, гіперпігментовані, межі відносної серцевої тупості 
розширені вліво, систолічний шум на верхівці. У біохімічному аналізі крові: 
виражене підвищення активності трансаміназ. Яке захворювання найбільш 
ймовірне?  
A. дерматоміозит 

B. системний червоний вовчак 
C. вузликовий періартеріїт 
D. склеродермія 
E. дифузний токсичний зоб 
 
4. Чоловік 38 р. скаржиться на слабкість проксимальних груп м’язів нижніх 
та верхніх кінцівок, м’язів плечового поясу, тулуба, яка супроводжується 
спонтанними міалгіями, гарячкою. У крові – підвищення сироваткової 
креатинкінази та альдолази, рівень СРБ, ШЗЕ – 49 мм/год. При біопсії 
стегнового м’язу з гістологічним дослідженням матеріалу– ознаки запальної 
інфільтрації скелетної мускулатури з дегенерацією та некрозом м’язових 
фібрил. Який діагноз є найбільш вірогідним?  
A. поліміозит 

B. трихінельоз 
C. ревматична поліміалгія 
D. паліндромний ревматизм 
E. міастенія 
 
5. Жінка 34 р. знаходилась у ревматологічному відділенні на обстеженні з 
приводу анорексії, болю в животі та плечовому поясі, утруднення при ковтанні, 
поліартралгій. Захворювання розпочалось після перенесеної застуди з 
вираженої поліартралгії і різких болів у руках. При огляді: на обличчі та шиї 
візуалізується еритематозний висип, відмічається побіління і похолодання 
верхніх і нижніх кінцівок. Міастенічний синдром не зменшується після ін’єкцій 
прозерину. У аналізі крові: лейкоцитоз, еозинофіли – 10%, ШЗЕ – 45 мм/год, 
АлАт – 1,2 ммоль/л×год, КФК – 1,5 ммоль/л/год. Який найбільш імовірний 
діагноз?  
A. дерматоміозит 

B. системна склеродермія 
C. вузликовий періартеріїт 
D. синдром Фелті 
E. системний червоний вовчак 
 
6. Жінка 39 р. скаржиться на виражену слабкість та біль у плечових та 
стегнових м’язах, набряки на обличчі, почервоніння шкіри над колінними та 
гомілково-ступневими суглобами, більта обмеження рухів у них. В анамнезі –2 
тижні тому перенесена ангіна. Об’єктивно: світло-фіолетова еритема на обличчі 
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з набряком верхніх повік, колоїдні плями на шкірі навколо суглобів, 
припухлість колінних, гомілковостопних суглобів, біль при пальпації у 
плечових та стегнових м′язах, t – 37,8ºС. У крові: Hb – 89 г/л, еритроцити – 
3,2×1012/л, лейкоцити – 5,2×109 /л, сегм. – 67, лімф. – 18%, еоз. – 6%, мон. – 7%, 
баз. – 2%, ШЗЕ – 46 мм/год., СРБ +++, сіалові кислоти – 0,38 ОД. опт. 
щільності. У біоптаті литкових м’язів – інфільтрація з фокальною дегенерацією 
м’язових волокон. Ваш діагноз?  
A. дерматоміозит 

B. системний червоний вовчак 
C. набряк Квінке 
D. контактний дерматит 
E. поліміалгія ревматична 
 
7. Жінка 45 р. скаржиться на біль у суглобах та м’язах, головний біль, 
серцебиття, підвищення температури, пітливість, швидку втомлюваність. 
Об’єктивно: дисфагія, висип на шкірі червоного кольору навколо очей, на 
скулах, над міжфаланговими суглобами; набряк верхніх повік, тахікардія, 
симетричний артрит суглобів кистей, ознака Готтрона, атрофія на пучках 
пальців, телеангіектазії. Виявлені антитіла до антигенів Pm–1, jo–1 (гістидил–т 
РНК–синтетази), рибонуклеопротеїду, РНК– полімерази I та фібриліну, 
підвищення ШЗЕ та СРБ. Яке захворювання зумовлює таку клінічну картину?  
A. дерматоміозит 

B. міастенія 
C. ревматоїдний артрит 
D. системний червоний вовчак 
E. системна склеродермія 
 
8. Жінка 34 р., звернулась зі скаргами на відчуття перебоїв у роботі серця, 
утруднення при ковтанні, набряк обличчя і кистей, швидку втому при ходьбі, 
загальну слабкість. Дані симптоми з'явились через 11 днів після відпочинку на 
морі. Об’єктивно: еритема обличчя, набряк м'язів гомілки. Тони серця 
приглушені, АТ – 100/70 мм рт. ст. У крові: активність АсАТ – 0,95 
ммоль/год/л, АлАТ – 1,3 ммоль/год/л, альдолази – 9,2 МО/л, 
креатинфосфокінази – 2,5 ммоль Р/гхл. Який метод обстеження є найбільш 
специфічним?  
A. біопсія м'язів  

B. ЕКГ 
C. Ехо-КГ в крові та сечі 
D. електроміографія 
E. визначення рівня кортизолу 
 
9. Хвора А 35 років, скаржиться на біль у м’язах плечового поясу, спини та 
ніг, виражену скутість рухів у вранішні години, схуднення, загальну слабкість. 
Об’єктивно: верхні повіки набряклі, гіперпігментовані, межі серця розширені 
вліво, систолічний шум на верхівці. У біохімічному аналізі крові виражене 
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підвищення активності трансаміназ. Для якого захворюваннятипова дана 
клінічна ситуація? 
A. дерматоміозит 

B. хвороба Аддісона 
C. вузликовий периартеріїт 
D. склеродермія 
E. дифузний токсичний зоб 
 
10. Чоловік Б, 38 років, скаржиться на малоінтенсивний біль та наростаючу, 
за останні 3 тижні слабкість у м’язах плечового і тазового поясу, спини, 
утруднення при вставанні з ліжка, пересуванні сходами, голінні. Запідозрений 
дерматоміозит. У крові: Hb – 114 г/л, лейкоцитоз – 10,8˟109/л, еозин. – 9%, ШЗЕ 
– 22 мм/год., С-реактивний протеїн - (++). Зміни якого лабораторного показника 
матимуть вирішальне діагностичне значення? 
A. креатинфосфокіназа 

B. церулоплазмін 
C. сіалові кислоти 
D. антитіла до нДНК 
E. гама-глобуліни 
 
11. Хворий В., 53р., скаржиться на слабкість в м’язах рук та ніг, прогресуюче 
утруднення при ковтанні, сухий нападоподібний кашель. Хворіє впродовж 8 
років, захворювання розпочалось із болючості та припухлості суглобів кистей 
обох рук. Лабораторні дані: креатинурія, збільшення вмісту в крові трансаміназ, 
міоглобіну, креатинфосфокінази, лактатдегідрогенази. Ваш діагноз? 
A. дерматоміозит 

B. міастенія 
C. ревматична поліміалгія 
D. системна склеродермія 
E. хвороба Шарпа 
 
12. Про яке захворювання свідчать наступні лабораторні показники? 
Антитіла до антигенів Pm–1, jo–1 (гістидил–т РНК–синтетази), 
рибонуклеопротеїду, РНК–полімерази I та фібриліну, прискорення ШЗЕ та СРБ. 
A. дерматоміозит 

B. міастенія 
C. ревматоїдний артрит 
D. системний червоний вовчак 
E. системна склеродермія 
 
13. Хворий 40 років, шахтар, виявляє скарги на біль у м’язах ніг та спини, 
скутість рухів зранку, загальну слабкість, схуднення. При огляді: набряк верхніх 
повік, їх пігментацію, розширення меж серця вліво, систолічний шум над 
верхівкою. У біохімічному аналізі крові виражене підвищення трансаміназ. 
Поставте попередній діагноз? 
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A. дерматоміозит 

B. системний червоний вовчак 
C. антракоз 
D. склеродермія 
E. дифузний токсичний зоб 
 
14. Лікар встановив пацієнту попередній діагноз «Дерматоміозит». 
Дослідження якого лабораторного показника необхідно провести для 
верифікації діагнозу?  
A. креатинфосфокінази 

B. церулоплазміну 
C. сіалових  кислот 
D. антитіл до нДНК 
E. гама-глобуліну 
 

15. Хворий, 55 років, скаржиться на біль у суглобах, м’язах, слабкість у 
м’язах. Хворіє близько 1 року. Лікування нестероїдними протизапальними 
препаратами ефекту не дало. При огляді: самостійні рухи тулуба та кінцівок 
утруднені, у параорбітальній ділянці – темна еритема. Пальпація м’язів 
плечового поясу та стегон болюча. Тони серця ослаблені, систолічний шум над 
верхівкою. Який найбільш імовірний основний патогенетичний механізм 
розвитку цього захворювання? 
A. синтез міозин-специфічних антитіл 

B. гіперпродукція колагену. 
C. утворення антитіл до РНК 
D. утворення антитіл до нативної ДНК 
E. утворення циркулюючих імунних комплексів 
 
16. Хвора 18 років госпіталізована у зв’язку з гіпертермією, наявністю 
міалгій та дисфагії. Об’єктивно: параорбітальний набряк з рожево-фіолетовим 
відтінком біль та зниження тонусу м’язів – при пальпації, капілярити в ділянках 
подушечок пальців та долонів, розширення меж серця та приглушеність тонів 
серця, гепато-спленомегалію. Лабораторно: підвищення рівню креатиніну в 
крові та сечі. Встановіть попередній діагноз? 
A. дерматоміозит 

B. склеродермія 
C. системний червоний вовчак 
D. вузликовий периартеріїт 
E. ювенільний ревматоїдний артрит 
 
17. Хвора С., 36 років звернулась зі скаргами на утруднення при ковтанні, 
набряк обличчя, кистей, швидку втому при ходьбі, загальну слабкість. Дані 
симптоми з’явились через 9 днів після надмірної інсоляції. При огляді: еритема 
обличчя, набряк м’язів гомілок. Тони серця приглушені,аритмічні. АТ 90/70 мм 
рт. ст. В крові: активність АсАТ– 0,98 ммоль/л, АлАТ– 1,5 ммоль/л, альдолази – 
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9,8 МО/л, креатинфосфокінази – 2,9 ммоль/л. Який метод обстеження є 
найбільш специфічним? 
A. біопсія м’язів 

B. ЕКГ 
C. біопсія шкіри 
D. електроміографія 
E. визначення рівня тиреоїдних гормонів і ТТГ 
 
18. У хворого 38 років відмічається поєднання поліневритичного синдрому, 
істотної втрати ваги, лихоманки, підвищеного артеріального тиску. У 
загальноклінічних аналізах – ознаки неспецифічного запалення. Яке 
дослідження є найбільш показаним для встановлення діагнозу?  
A. біопсія м’язів з гістологічним дослідженням  

B. електроміографія 
C. посів крові на гемокультуру  
D. визначення антинуклеарних антитіл 
E. визначення НLА-антигенів 
 
19. Хворий Н., З0 років, скаржиться на підвищення температури тіла до 
38°С, виражену слабкість у проксимальних відділах м’язів рук і ніг. У крові – 
підвищення активності креатинфосфокінази-ММ-фракції, амінотрансфераз 
(АСАТ, АЛАТ), білків гострої фази запалення, прискорення ШЗЕ. За даними 
біопсії м’язів – втрата посмугованості м’язових волокон, їхня фрагментація, 
зерниста і воскоподібна дегенерація, некроз та лімфоїдномакрофагальна 
інфільтрація. Який діагноз найбільш вірогідний? 
A. поліміозит 

B. ревматична поліміалгія 
C. міастенія 
D. прогресуюча м’язова дистрофія 
E. трихінельоз 
 
20. Хвора А 33 років, скаржиться на біль у м’язах плечового пояса, спини та 
ніг, скутість рухів зранку, схуднення, загальну слабкість. Об’єктивно: верхні 
повіки набряклі, пігментовані, межі серця розширені вліво, систолічний шум на 
верхівці. У біохімічному аналізі крові – виражене підвищення активності 
трансаміназ. Про що свідчить підвищення активності трансаміназ при 
дерматополіміозиті? 
A. про активність процесу 

B. про наявність системного запалення 
C. про розвиток гепатиту 
D. про вторинні ускладнення 
E. про приєднання інфекції 
 
21. Чоловік Б, 42 років, скаржиться на малоінтенсивний біль та прогресуючу 
слабкість у м’язах плечового і тазового поясу, спини, значні труднощі при 
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вставанні з ліжка, пересуванні сходами, особливо вниз. Запідозрений 
дерматоміозит. У крові: Hb - 100 г/л, лейкоцити – 12,4˟109/л, еозин. – 10%, ШЗЕ 
– 40 мм/год., С-реактивний протеїн – (+++). Зміни якого лабораторного 
показника матимуть вирішальне діагностичне значення? 
A. альдолаза 

B. центром ірні антитіла 
C. серомукоїд 
D. антитіла до двоспіральної ДНК 
E. альфа2-глобуліни 
 
22. Хвора В., 49р., скаржиться на слабкість в м’язах рук та ніг, незначний біль 
у м’язах плечового і тазового поясу, з’явилось утруднення при ковтанні, 
періодичний кашель. Хворіє впродовж 16 років. Захворювання розпочалось із 
болючості та припухлості суглобів кистей обох рук. Лабораторні дані: 
підвищення вмісту в крові трансаміназ, міоглобіну, креатинфосфокінази, 
альдолази, С - реактивний білок. Ваш діагноз? 
A. дерматоміозит 

B. системний червоний вовчак 
C. хвороба Стіла 
D. системна склеродермія 
E. хвороба Рейно 
 
23. Чоловік, 50 років, скаржиться на біль у суглобах та м’язах, головний біль, 
швидку втомлюваність, пітливість, серцебиття, підвищення температури, 
дисфагію. При огляді: висипання на шкірі, навколо очей, які мають ліловий 
відтінок і дещо виступають над її поверхнею; наявність рожевих, з ознаками 
лущення, вузликів та бляшок, на розгинальних поверхнях суглобів, атрофія 
шкіри на пучках пальців, телеангіоектазії; набряк верхніх повік; тахікардія; 
симетричний артрит суглобів кистей. У крові: виявлені антитіла до антигенів 
Pm–1, jo–1 (гістидил–т РНК–синтетази), рибонуклеопротеїду, РНК-полімерази I 
та фібриліну, прискорення ШЗЕ та С-реактивний білок. Що із вище зазначених 
змін є ознакою Готтрона? 
A. вузлики та бляшки на розгинальних поверхнях суглобів 

B. міастенія 
C. висипання на шкірі навколо очей 
D. атрофія шкіри на пучках пальців 
E. симетричний артрит суглобів кистей 
 
Тема: Пієлонефрит 

 

Тестові завдання 1 рівня: 

 

1. Підвищення температури тіла до 39-40°С, проливний піт, дізуричні 
явища, лейкоцитурія у сукупності найбільш характерні для: 
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A. гострого пієлонефриту  

B. гострого гломерулонефриту 
C. люпус - нефриту 
D. амілоїдозу нирок 
E. хвороби Берже 
 
2. Зернисті циліндри в сечі свідчать про: 
A. ниркову природу захворювання 

B. ефективність терапії 
C. відсутність у хворого циститу 
D. обтурацію сечоводу каменем 
E. вірусну природу захворювання нирок 
 
3. Який інфекційний збудник найчастіше викликає пієлонефрит? 
A. кишкова паличка 

B. протей 
C. паличка синьо-зеленого гною 
D. стафілокок 
E. стрептокок 
 
4. Загострення пієлонефриту з визначенням того ж самого мікроорганізму 
після досягнутої ерадикації збудника, розцінюють як рецидив: 
A. раніше 2 тижнів 

B. раніше 3 тижнів  
C. раніше 4 тижнів 
D. немає вірної відповіді 
E. всі відповіді вірні 
 
5. Загострення пієлонефриту з визначенням того ж самого мікроорганізму 
після досягнутої ерадикації збудника, розцінюють як реінфекцію: 
A. через 2 тижні після останнього загострення 

B. через 3 тижні після останнього загострення 
C. через 4 тижні після останнього загострення 
D. немає вірної відповіді 
E. всі відповіді вірні 
 
6. Які патогенетичні фактори провокують виникнення гострого 
пієлонефриту: 
A. порушення пасажу сечі і відтоку венозної крові з нирки 

B. фізичне перенавантаження 
C. переохолодження 
D. порушення припливу артеріальної крові до нирки 
E. все перераховане 
 
7. Пієлонефрит – це: 
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A. інфекційно-запальний процес у чашково-мисковій системі та тканині 

самої нирки 

B. аутоімунне запалення, з першочерговим ураженням клубочків 
C. імуно-комлексне запалення з першочерговим ураженням клубочків 
D. немає вірної відповіді 
E. усі відповіді вірні 
 
8. Які патогенетичні фактори провокують виникнення пієлонефриту: 
A. порушення уродинаміки при нефролітіазі 

B. фізичне перенавантаження 
C. переохолодження 
D. порушення припливу артеріальної крові до нирки 
E. все перераховане  
 
9. Які патогенетичні фактори провокують виникнення пієлонефриту: 
A. цукровий діабет 

B. фізичне перенавантаження 
C. переохолодження 
D. порушення припливу артеріальної крові до нирки 
E. все перераховане 
 
10. До ускладнень пієлонефриту відносять: 
A. уросепсис 

B. нефротичний синдром 
C. амілоїдоз нирок 
D. гіпертонічну хворобу 
E. все перераховане 
 
11. Яка кількість лейкоцитів сечі, відповідно проби Нечипоренко, вказує на 
наявність «лейкоцитурії»? 
A. понад 2000 в 1 мл 

B. менше 1000 в 1 мл 
C. від 2000 до 3000 в 1 мл 
D. від 2000 до 2500 в 1 мл 
E. понад 4000 в 1 мл 
 
12. До ускладнень пієлонефриту відносять: 
A. паранефрит 

B. нефротичний синдром 
C. амілоїдоз 
D. гіпертонічну хворобу 
E. все перераховане 
 
13. Яка кількість еритроцитів сечі, відповідно проби Нечипоренко, вказує на 
наявність «еритроцитурії»? 
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A. понад 1000 в 1 мл 

B. більше 2000 в 1 мл 
C. від 2000 до 3000 в 1 мл 
D. від 2000 до 2500 в 1 мл 
E. більше 5000 в 1 мл 
 
14. До рідкісних форм пієлонефриту відносяіть: 
A. емфізематозний пієлонефрит 

B. серозний 
C. гнійний 
D. апостематозний 
E. все перераховане 
 
15. Для хронічного пієлонефриту не характерно: 
A. нефротичний синдром 

B. лейкоцитурія 
C. сечовий сидром 
D. асиметричне ураження нирок 
E. артеріальна гіпертензія 
 
16. Для хронічного пієлонефриту характерні такі ознаки: 
A. лейкоцитурія 

B. протеїнурія більше 3,5 г/л 
C. еритроцитурія 
D. наявність парапротеїну в сечі 
E. наявність білку Бенс-Джонса в сечі 
 
17. Для хронічного пієлонефриту не характерні: 
A. гіпо- та диспротеїнемія  

B. позитивна преднізолонові проба 
C. наявність клітин Штернгеймера-Мальбіна в сечі 
D. лейкоцитурія 
E. бактеріурія 
 
18. Через скільки годин необхідно змінити антибактеріальний препарат за 
відсутності позитивної клініко-лабораторної динаміки? 
A. через 48 годин  

B. через 72 години  
C. через 24 години  
D. через 18 годин  
E. через 12 годин  

 

Тестові завдання 2 рівня: 

 

1. До рідкісних форм пієлонефриту відносять: 
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A. емфізематозний пієлонефрит 

B. ксантогранулематозний пієлонефрит 

C. серозний 
D. гнійний 
E. апостематозний 
 
2. Які патогенетичні фактори провокують виникнення пієлонефриту: 
A. цукровий діабет 

B. аномалії розвитку сечовивідних шляхів 

C. переохолодження 
D. порушення припливу артеріальної крові до нирки 
E. поллакіурія 
 
3. Які патогенетичні фактори провокують виникнення пієлонефриту: 
A. нефроптоз 

B. аденома передміхурової залози 

C. переохолодження 
D. поліурія 
E. тонзиліт 
 
4. При пієлонефриті виділяють наступні шляхи інфікування: 
A. уриногенний (висхідний) 

B. шлях бактеріальної транслокації з кишківника 

C. фекально-оральний 
D. аутоімунний 
E. все перераховане 
 
5. До чинників ризику розвитку хронічного пієлонефриту належать: 
A. жіноча стать 

B. міхурово-сечоводний рефлюкс 

C. чоловіча стать 
D. полідипсія 
E. хронічний гепатит В 
 
6. До чинників ризику розвитку хронічного пієлонефриту належать: 
A. цистит 

B. імунодефіцит 

C. чоловіча стать 
D. полідипсія 
E. хронічний гепатит С 
 
7. Для хронічного пієлонефриту не характерно: 
A. стійка еритроцитурія 

B. протеїнурія більше 3 г/л 

C. сечовий сидром 
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D. асиметричне ураження нирок 
E. артеріальна гіпертензія 
 
8. Для хронічного пієлонефриту характерні такі ознаки: 
A. бактеріурія 

B. наявність клітин Штернгеймера-Мальбіна у сечі 

C. еритроцитурія 
D. наявність парапротеїну у сечі 
E. наявність білку Бенс-Джонса у сечі 
 
9. Показники, що не характерні для хронічного пієлонефриту: 
A. гіпо- та диспротеїнемія  

B. еритроцитоз 

C. наявність клітин Штернгеймера-Мальбіна в сечі 
D. лейкоцитурія 
E. бактеріурія 
 
10. Які збудники найчастіше виявляють при пієлонефриті: 
A. кишкова паличка 

B. ентерокок 

C. стрептокок 
D. стафілокок 
E. вірус Ебштейна-Бар 
 
11. Ускладненнями гострого пієлонефриту є: 
A. некроз ниркових сосочків 

B. паранефрит 

C. амілоїдоз 
D. ниркова недостатність 
E. полікістоз 
 
12. За підозри на формування апостематозу необхідно призначати: 
A. в/в цефалоспорин ІІІ–V покоління 

B. в/в захищений пеніцилін 

C. в/в макролід 
D. в/м цефалоспорин ІІ покоління 
E. таблетовану форму фторхінолону 

 

Тестові завдання 3 рівня: 

 

1. Хвора В., 40 роки, поступила із скаргами на біль в поперековый ділянці, 
тупого характеру, переважно – зліва, періодичне підвищення температури тіла 
до субфебрильних цифр, головний біль. З анамнезу: вказує, що 14 років тому, 
під час вагітності, був епізод больового синдрому у правій половині 
поперекової ділінки з ознобом та підвищенням температури тіла до фебрильних 
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цифр, впродовж останніх 5 років підвищується АТ (max – до 200/110 мм. рт. ст.). 
У сечі: білок – 0,87 г/л, лейкоцити – 18-20 в п./з., еритроцити – 2-3 в п./з., 
циліндри гіалінові – 1-2 в п./з. Креатинін сироватки крові – 100 мкмоль/л. Який 
діагноз найбільш вірогідний? 
A. хронічний пієлонефрит 

B. хронічний гломерулонефрит 
C. туберкульоз нирок 
D. амілоїдоз нирок 
E. гіпертонічна хвороба 
 
2. У хворого М., 32 років, після переохолодження, з’явились болі в 
поперековій ділянці, помутніння сечі, підвищення температури тіла до 39,1оС. У 
крові: лейкоцитоз – 14,1х109/л, зсув лейкоцитарної формули вліво. У сечі: білок 
– 0,89 г/л, лейкоцитурія – 40-45 в п./з., місцями покривають усе поле зору. Яка 
найбільш оптимальна емпірична антибактеріальна терапія у даному випадку? 
A. напівсинтетичні пеніциліни  

B. прості пеніциліни  
C. тетрацикліни  
D. протитуберкульозні засоби 
E. макроліди  
 
3. Чоловік 49 років, скаржиться на зменшення кількості виділеної сечі, біль 
у ділянці серця ниючого характеру, загальну слабкість. Відомо, що впродовж 25 
років хворіє на хронічний пієлонефрит, періодично лікується стаціонарно та 
амбулаторно. Об'єктивно: шкірні покрови сухі, з жовтуватим відтінком. PS -90 
за 1 хв., ритмічний, АТ – 180/110 мм рт. ст. При аускультації: тони серця глухі, 
вислуховується шум тертя перикарду. Добовий діурез – 300мл. При обстеженні: 
креатинін – 1,3 ммоль/л, клубочкова фільтрація плазм – 4 мл/хв. Яке лікування 
буде найбільш єфективним у даній клінічній ситуації?  
A. гемодіаліз 

B. гемосорбция 
C. плазмаферез 
D. форсований діурез 
E. консервативна терапія  
 
4. Хвора Д., 40 років, звернулася з приводу ниючого болю у поперековій 
ділянці на тлі постійного підвищення температури тіла до субфебрильних 
цифр. Відмічає ніктурію. У анамнезі хронічний фарингіт. При огляді: АТ 
160/100 мм рт. ст., добовий діурез 1100 мл. У сечі: питома вага – 1010, білок – 
0,43 г/л, лейкоцити – 30-35 у п./з., еритроцити – 2-4 у п./з. Основними 
препаратами для лікування хворої є:  
A. антибактеріальні 

B. імунодепресанти 
C. антикоагулянти  
D. глюкокортикостероїди  
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E. антиагреганти 
 
5. Хвора Є., 44 років звернулася до сімейного лікаря у зв`язку з наявністю 
довго триваючого субфебрилітету, постійного ниючого болю у поперековій 
ділянці справа, поліурії. З анамнезу: впродовж 2 хворіє на хронічний аднексит. 
При огляді: АТ 150/100 мм рт. ст., діурез – 2900 мл/добу, ніктурія. У крові: Нb – 
104 г/л, еритроцити – 3,6х109/л, ШОЕ – 24 мм/год. У сечі: питома вага – 1009, 
білок – 0,099 г/л, лейкоцити – 30-35 у п./з.,еритроцити – 2-3 у п./з. Який 
найбільш імовірний діагноз? 
A. ХХН:пієлонефрит  

B. ХХН:гломерулонефрит  
C. гострий гломерулонефрит  
D. амілоїдоз нирок  
E. хронічний цистит  
 
6. У дівчини 17 років, раптово підвищилась температура тіла до 38,7оС, 
почав турбувати головний біль, біль у суглобах, поперековій ділянці.Ці 
симптоми супроводжувались нудотою, блюванням, загальною слабкістю. При 
огляді: напруження м'язів у поперековій ділянці, різко позитивний симптом 
постукування зліва. У сечі: бактеріурія, піурія. Який найбільш імовірний 
діагноз у даному випадку?  
A. гострий пієлонефрит  

B. інфаркт нирки  
C. гострий гломерулонефрит  
D. радікулопатія  
E. гостра ревматична лихоманка 
 
7. Чоловік 49 років, поступив у клініку ургентно, в зв'язку з нападом 
ниркової коліки. Подібні напади виникали і раніше. Об’єктивно: на вушних 
раковинах та над проєкцією лівого ліктьового суглобу пальпуються вузликові 
утворення, покриті тонкою блискучою шкірою. Пульс – 90/хв. АТ – 165/100 мм 
рт. ст. Позитивний симптом постукування з обох сторін. Дослідження якого 
лабораторного показника найбільш інформативне для діагностики даного 
захворювання? 
A. сечової кислоти  

B. ревматоїдного фактору  
C. ШЗЕ  
D. осаду сечі  
E. молочної кислоти  
 
8. Чоловікові 52 років, який страждає на хронічний пієлонефрит, в період 
загострення була призначена комбінація антибактеріальних засобів – 
гентаміцин (80 мг 3 рази на добу) та ципрофлоксацин (500 мг х 2 рази на добу). 
До розвитку якого ускладнення може призвести призначення такої комбінації 
фармпрепаратів?  
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A. гострого пошкодження нирок  

B. гломерулонефриту  
C. хронічної ниркової недостатності  
D. гострої серцево-судинної недостатності  
E. гострої наднирникової недостатності  
 
9. У хворої Ц., 44 років, після переохолодження, з’явився біль у м'язах, 
підвищилась температура тіла до 38,9°С, головний біль, виникли дизуричні 
прояви. При огляді: позитивний симптом постукування. У сечі – лейкоцитурія, 
бактеріурія. У крові: Нb – 96 г/л, лейкоцитоз із зсувом лейкоцитарної формули 
вліво, прискорення ШЗЕ до 45 мм/годину. Найбільш імовірний діагноз?  
A. гострий пієлонефрит  

B. туберкульоз нирок  
C. гострий гломерулонефрит  
D. сечокам’яна хвороба  
E. гострий цистит  
 
10. У чоловіка 50 років, 3 місяці тому виник головний біль, з’явилась нудота, 
погіршився апетит. З того часу відмічає прогресуючу задишку при ходьбі, 
слабкість. З анамнезу: 25 років хворіє на хронічний пієлонефрит. Виникла 
підозра на розвиток хронічної ниркової недостатності. Який лабораторний 
показник буде найбільш інформативним у даному випадку?  
A. креатинін крові 1,02 ммоль/л  

B. білок крові 65г/л.  
C. калій крові 4,1 ммоль/л.  
D. сечова кислота крові 0,42 ммоль/л.  
E. натрій крові 120 ммоль/л.  
 
11. Хвора K, 44 років, впродовж 18 років страждає на хронічний 
пієлонефрит. АТ – 170/110 мм рт. ст., креатинін у сироватці крові – 890 
мкмоль/л, сечовина крові – 44 ммоль/л, клубочкова фільтрація – 4 мл/хв. Яка 
лікувальна тактика показана для хворої?  
A. гемодіаліз  

B. ентеросорбція  
C. гемосорбція  
D. плазмаферез  
E. гемофільтрація 
 
12. Хвора Х., 42 років, госпіталізована із скаргами на тупий ниючий біль у 
поперековій ділянці, перважно справа, періодичне підвищення температури 
тіла до субфебрильних цифр. З анамнезу: 10 років тому діагностований гострий 
пієлонефрит. Лікувалась антибіотиками. В останні роки почувала себе 
задовільно. Близько 2 років відмічає підвищення АТ. У сечі: білок – 0,66 г/л, 
лейк. – 10-15 в п./з., ер. – 2-3 в п./з. Встановлений діагноз: Хронічна хвороба 
нирок І: пієлонефрит, стадія латентного запалення. На підставі даних 
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результату бакпосіву сечі призначений курс уроантисептиків. У які терміни 
необхідно провести контрольний бакпосів сечі?  
A. через 7-10 днів після ногрмалізації клініко-лабораторних показників  

B. після закінчення курсу лікування 
C. через 1 місяць після ногрмалізації клініко-лабораторних показників  
D. гострий пієлонефрит 
E. 1 раз на 6 місяців 
 
13. Хворий М., 43 р., з’явився на медогляд до сімейного лікаря. На момент 
огляду скарг не пред’являє. З анамнезу: 4 міс. тому діагностований гострий 
пієлонефрит. При обстеженні: у ЗАК: лейкоцитоз з регенераторним зсувом 
лейкоцитарної формули вліво, прискорення ШЗЕ, у БАК – кретинін – 106 
мкмоль/л; у ЗАС і аналізі сечі за Нечипоренко – протеїнурія, помірна 
лейкоцитурія; при бактеріологічному дослідженні сечі з видовою 
ідентифікацією збудника - Esherichia colli, рівень бактеріурії >105, при УЗД 
нирок – товщина лівої нирки – 50 мм, ширина – 60 мм; довжина – 120 мм; 
товщина ниркової паренхіми – 23 мм., права нирка: товщина 60 мм; ширина – 
70 мм; довжина: 136 мм; товщина ниркової паренхіми – 27 мм., зменьшення 
рухливості правої нирки при диханні. Ваш діагноз? 
A. хронічна хвороба нирок І: пієлонефрит, стадія латентного запалення  

B. хронічна хвороба нирок І: пієлонефрит, фаза ремісії 
C. хронічна хвороба нирок І: гломерулонефрит, стадія загострення  
D. гострий пієлонефрит 
E. хронічна хвороба нирок І: пієлонефрит, стадія активного запалення 
 
14. Пацієнтка Н., 36 р., захворіла раптово: підвищилась температура тіла до 
гектичних цифр, почав турбувати виражений біль у поперековій ділянці, 
неприємні відчуття під час сечовиділення, рідке сечовипускання, зменьшення 
кількості добового діурезу до 300 мл, профузне потіння. З анамнезу: впродовж 
5 років хворіє на ЦД. При огляді: Ps – 118/хв, ритмічний, АТ – 170/110 мм рт. 
cт. Напруження м'язів поперкового відділу, симптом постукування різко 
позитивний з обох сторін. У ЗАК: лейкоцити – 20х109/л, з гіперрегенераторним 
зсувом вліво, ШЗЕ – 45 мм/год. У ЗАС: білок – 1,6 г/л, еритроцитурія (ер. – 3-5 
у п./з.), лейкоцити вкривають усе поле зору, бактеріурія. Ваш попередній 
діагноз: 
A. некротичний папіліт  

B. хронічна хвороба нирок І: діабетична нефропатія ІІІ 
C. хронічна хвороба нирок І: гломерулонефрит, стадія загострення  
D. гострий пієлонефрит 
E. хронічна хвороба нирок І: пієлонефрит, стадія активного запалення 
 
15. 36-річний хворий скаржиться на підвищення температури тіла до 
фебрильних цифр з ознобом, проливним потом, болевим синдромом у суглобах 
і м’язах та загальною слабкістю. Відмічає дизуричні прояви, імперативні 
сечовипускання. Об’єктивно: Ps – 110/хв, ритмічний, АТ – 210/110 мм рт. cт. 
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Біль і напруження м’язів попереку – при пальпації, болючість при натисканні у 
костовертебральному кутку, позитивний симптом постукування. У сечі: ПВ – 
1022, цукор – 3%, білок – 1,32 г/л, лейкоцити – 13-15 у п./з. Яке захворювання 
найбільш імовірно розвинулось у хворого? 
A. гострий пієлонефрит  

B. хронічна хвороба нирок І: пієлонефрит, стадія латентного запалення 
C. хронічна хвороба нирок І: гломерулонефрит, стадія загострення  
D. хронічна хвороба нирок І: пієлонефрит, стадія активного запалення 
E. сечокам'яна хвороба 
 
Тема: Тубулоінтерстиціальний нефрит 

 
Тестові завдання 1 рівня: 

 
1. Діагностичні критерії гострого інтерстиціального нефриту: 
A. розвиток ниркової недостатності при вживанні нефротоксичних 

препаратів 

B. розвиток на гострого інтерстиціального нефриту тлі хронічного 
гломерулонефриту  
C. розвиток гострого інтерстиціального нефриту на тлі хронічної ниркової 
недостатності  
D. немає вірної відповіді 
E. всі відповіді вірні 
 
2. Діагностичні критерії гострого інтерстиціального нефриту: 
A. гострий початок через 3-5 днів після можливої дії етіологічного 

чинника 

B. гострий початок через 1 місяць після можливої дії етіологічного чинника 
C. поступовий початок через 14 днів після можливої дії етіологічного 
чинника 
D. немає вірної відповіді 
E. всі відповіді вірні 
 
3. Діагностичні критерії гострого тубулоінтерстиціального нефриту: 
A. відсутність гіперкаліємії 

B. гіперстенурія  
C. хронічна хвороба нирок в анамнезі 
D. немає вірної відповіді 
E. всі відповіді вірні 
 
4. Діагностичні критерії хронічного тубулоінтерстиціального нефриту: 
A. зниження відносної густини сечі менше ніж 1012 

B. гіперстенурія  
C. протеїнурія більше 3г/добу 
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D. немає вірної відповіді 
E. всі відповіді вірні 
 
5. Діагностичні критерії хронічного тубулоінтерстиціального нефриту: 
A. поліурія 

B. еритроцитоз  
C. гіпехолестеринемія 
D. немає вірної відповіді 
E. всі відповіді вірні 
 
6. Діагностичні критерії хронічного тубулоінтерстиціального нефриту: 
A. канальцева тубулярна протеїнурія 

B. гіперстенурія  
C. гіперкаліємія 
D. немає вірної відповіді 
E. всі відповіді вірні 
 
7. У відновний період лікування хворих на тубулоінтерстиціальний нефрит 
метаболічного генезу можна призначати: 
A. малої та середньої мінералізації лужні мінеральні води 

B. малої та середньої мінералізації кислотні мінеральні води  
C. малої та середньої іонізаціїі мінеральні води 
D. немає вірної відповіді 
E. всі відповіді вірні 
 
8. Для лікування хворих на тубулоінтерстиціальний нефрит на тлі 
порушення пуринового обміну, крім дієти, показано застосування: 
A. урикозуричних засобів 

B. інгібіторів АПФ  
C. ангіопротекторів 
D. сечогінних 
E. всі відповіді вірні 
 
9. При олігуричній формі гострого тубулоінтерстиціального нефриту 
лікування сеансами гемодіалізу застосовують: 
A. у 7–10 % хворих 

B. у 50 % хворих 
C. у 70 % хворих 
D. у 90 % хворих 
E. не використовують зовсім 
 
10. При порушенні тубулярних функції нирок у хворих на хронічний 
тубулоінтерстиціальний нефрит призначають: 
A. препарати, що нормалізують енергетичний обмін клітин 

B. препарати, що нормалізують обмін фосфатів 
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C. препарати, що нормалізують обмін білку 
D. гіполіпідемічні засоби 
E. всі відповіді вірні 
 
11. Однією з причин розвитку тубулоінтерстиціального нефриту є:  
A. дія бактеріальних, вірусних агентів або лікарських засобів 

B. травма нирки 
C. гіпопротеїнемія 
D. залізодефіцитна анемія 
E. гіпертензивні стани 
 
12. Гострий тубулоінтерстиціальний нефрит клінічно проявляється:  
A. гострим пошкодженням нирок 

B. гіпертермією 
C. кетонемією 
D. бактеріурією 
E. ліпідурією 
 
13. Остаточний діагноз тубулоінтерстиціального нефриту можна встановити 
лише за допомогою:  
A. пункційної біопсії нирки 

B. ультразвукового дослідження нирки 
C. рентгеноконтрастного дослідження нирки 
D. радіоізотопної ренографії 
E. ангіографії 
 
14. Діагностичним критерієм хронічного тубулоінтерстиційного нефриту є:  
A. поліурія та гіпостенурія  

B. гіпернатріємія та гіперкальцємія 
C. бактеріурія більше ніж 500 000 мікробних тіл 
D. анемічний синдром 
E. гіпертермічний синдром 
 
15. Для тубулоінтерстиціального нефриту не характерна:  
A. бактеріурія 

B. гематурія 
C. поліурія 
D. ізостенурія 
E. протеїнурія 
 
16. При тубулоінтерстиціальному нефриті уражаються усі нижчеперераховні 
структури, крім:  
A. клубочків  

B. лімфатичних судин 
C. кровоносних судин 
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D. проміжної тканини нирок  
E. канальців 
 
17. Для тубулоінтерстиціального нефриту притаманна зміна показників у 
наступних лабораторних методах дослідження, крім:  
A. аналізу крові на глікований гемоглобін 

B. клінічного аналізу крові 
C. біохімічного аналізу крові 
D. біохімічного аналізу сечі 
E. аналізу сечі по Зимницькому 
 
18. Який вид грибкової інфекції займає провідне місце у розвитку 
тубулоінтерстиціального нефриту? 
A. кандіди 

B. грибки роду Microsporum 
C. аспергіли 
D. актиноміцети 
E. грибки роду Trichophyton 
 
19. До морфологічних ознак, що не характерні для гострого 
інтерстиціального нефриту відносять: 
A. проліферацію мезангіальних та ендотеліальних клітин клубочків 

B. незмінені гломерулярні базальні мембрани 
C. дистрофію та некроз епітелію канальців 
D. набряк інтерстицію 
E. всі відповіді вірні 
 
20. До морфологічних ознак, що характерні для хронічного інтерстиціального 
нефриту відносять усі, крім: 
A. проліферації мезангіальних та ендотеліальних клітин клубочків, 

потовщення гломерулярної базальної мембрани 

B. потовщення тубулярних базальних мембран 
C. дистрофії та атрофії епітелію канальців 
D. склерозу інтерстицію 
E. всі відповіді вірні 
 

Тестові завдання 2 рівня: 

 
1. Діагностичні критерії гострого тубуло інтерстиціального нефриту: 
A. гострий початок через 3-5 днів після можливої дії етіологічного 

чинника 

B. гіпоізостенурія до розвитку ниркової недостатності 

C. хронічна хвороба нирок  
D. гіперізостенурія до розвитку ниркової недостатності 
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E. протеїнурія> 3,5 г/добу 
 
2. Діагностичні критерії гострого тубулоінтерстиціального нефриту: 
A. зростання рівня креатиніну та сечовини на фоні збереженого діурезу 

або поліурії 

B. відсутність фази олігоанурії 

C. хронічний гломерулонефрит в анамнезі 
D. немає вірної відповіді 
E. всі відповіді вірні 
 
3. Діагностичні критерії гострого тубулоінтерстиціального нефриту: 
A. збільшення розміру нирок, особливо в товщину 

B. підвищення рівню - та -2 глобулінів  

C. поліурія 

D. зменшення розміру нирок 
E. дизурія  
 
4. Діагностичні критерії хронічного тубулоінтерстиціального нефриту: 
A. мікропротеїнурія <1 г на добу 

B. гіпонатріємія  

C. гіперхлоремія 
D. гіперглікемія 
E. гіперкальціємія 
 
5. Діагностичні критерії хронічного тубулоінтерстиціального нефриту: 
A. лізоцимурія 

B. гіперкальциурія  

C. гіпобілірубінемія 
D. немає вірної відповіді 
E. всі відповіді вірні 
 
6. Діагностичні критерії хронічного тубулоінтерстиціального нефриту: 
A. підвищення рівня IgЕ 

B. підвищення екскреції секреторного IgA  

C. гіпоальбумінемія 
D. немає вірної відповіді 
E. всі відповіді вірні 
 
7. Діагностичні критерії хронічного тубулоінтерстиціального нефриту: 
A. підвищення екскреції β2 мікроглобуліну 

B. абактеріальна лейкоцитурія 

C. еритроцитурія  

D. гіперкаліємія 
E. гіперурікемія 
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8. При порушенні тубулярної функції нирок хворим на хронічний 
тубулоінтерстиціальний нефрит призначають: 
A. карнітин 

B. убіхінон 

C. фраксипарин 
D. аспірин 
E. креон 
 
9. Для тубулоінтерстиціального нефриту не характерно:  
A. ліпідурія 

B. протеїнурія > 2 г/добу 

C. поліурія 
D. ізостенурія 
E. гіпонатріємія 
 
10. Для тубулоінтерстиціального нефриту не характерно:  
A. бактеріурія 

B. протеїнурія > 3,5 г/добу 

C. поліурія 
D. мікропротеїнурія <1 г на добу 
E. гіпонатріємія 
 
11. При тубулоінтерстиціальному нефриті до патологічного процесу 
переважно залучаються: 
A. канальці 

B. строма 

C. судини 
D. клубочки 
E. нерви 
 
12. До морфологічних особливостей анальгетичної нефропатії відносять: 
A. папілярний некроз  

B. склероз інтерстицію 

C. абсцеси у кірковій речовині нирки 
D. сегментарний некроз клубочка 
E. інтракапілярна проліферація клітин клубочка 
 

Тестові завдання 3 рівня: 

 
1. Хворий 17 років, у 15-ти річному віці переніс тубулоінтерстиціальний 
нефрит. Перебуває на диспансерному обліку у нефролога. Останній рік клініко-
лабораторні показники були у межах вікової норми. Вкажіть, коли можна зняти 
пацієнта з обліку:  
A. після 18 років  
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B. після 5-ти річного періоду клініко-лабораторної ремісії 
C. після 3-х річного періоду клініко-лабораторної ремісії 
D. після додаткового обстеження в умовах нефрологічного стаціонару 
E. після 2-х річного періоду клініко-лабораторної ремісії 
 
2. У 18-ти річного хворого з хронічним тубулоінтерстиціальним нефритом 
після проведеного курсу лікування ангіни збільшилась кількість сечі, почала 
турбувати нудота, блювання, з’явилась сонливість. При огляді: пастозність 
обличчя. У крові: креатинін– 1,25 ммоль/л, сечовина– 29,65 ммоль/л, натрій – 
160 ммоль/л, калій – 6,6 ммоль/л, кальціфй – 3,0 ммоль/л. рН-плазми крові – 
7,30. Клубочкова фільтрація плазми – 13,5 мл/хв. Якому методу лікування 
необхідно віддати перевагу?  
A. гемодіалізу  

B. плазмаферезу 
C. гемотрансфузійній терапії 
D. УФО-крові 
E. лімфоцитоферезу 
 
3. 84-х річна пацієнтка поступила до реанімації з гострим пошкодженням 
нирок. 9 днів тому оперована з приводу калькульозного холециститу, 
встановлений постуральний дренаж через жовчний катетер. У зв'язку з 
підвищенням температури тіла до фібрильних цифр впродовж 7 днів 
отримувала гентаміцин 800 мг на добу, цефтріаксон 2 г на добу. АТ в межах 
норми. Добовий діурез – 0,5 л. Останні 4 дні креатинін крові кожен день 
підвищувався на 60 мкмоль/л. При контрольному обстеженні: креатинін – 610 
мкмоль/л. УЗД органів черевної порожнини без патологічних змін. Яка причина 
розвитку гострого пошкодження нирок в даному випадку? 
A. нефротоксичність гентаміцину  

B. травма уретри після операції  
C. сепсис 
D. гострий гломерулонефрит  
E. застосування цефтріаксону 
 
4. 56-річний чоловік поступив до реанімації з анурією. 7 днів тому захворів 
на ангіну, лікувався самостійно (німесулід 100мг 4 рази на добу, амоксицилін 
500мг 2 рази на добу). Кількість виділеної сечі – 0,05 л за добу, креатинін 
становить 980 мкмоль/л. АТ в межах норми. При УЗД органів черевної 
порожнини змін не виявлено. Причиною розвитку даної клінічної ситуації є:  
A. нефротоксичність німесуліду  

B. застосування амоксициліну 
C. сепсис 
D. гострий гломерулонефрит  
E. всі відповіді вірні  
 
5. У пацієнтки 30-ти річного віку після переливання крові виник гострий 
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гемоліз з розвитком гемоглобінурічного гострого тубулярного некрозу. 
Діагностовано гостре пошкодження нирок. Протягом 10 днів діурез відновити 
не вдалося. Хворий лікується за допомогою сеансів гострого гемодіалізу. Який 
ваш прогноз?  
A. необхідно готувати пацієнта до трансплантації нирки 

B. сприятливий  
C. прогнозується одужання у 90% 
D. прогнозується одужання у 70% 
E. прогнозується одужання у 80% 
 
6. 82-річний пацієнт поступив до урологічного відділення з порушенням 
сечовипускання. Вказує, що були дні, коли сеча не виділялася зовсім. За 
минулу добу добовий діурез склав 600 мл. АД 180/90 мм рт. ст. У крові: 
сечовина – 31 ммоль/л, креатинін – 585 мкмоль/л. Відносна щільність сечі – 
1009, білок – 0,003 г/л, еритроцити – 1-2 в полі зору, лейкоцити – 10-12 в полі 
зору. Яка причина ниркової недостатності у цього хворого? 
A. постренальне (обструктивне) гостре пошкодження нирок 

B. гострий гломерулонефрит  
C. інтерстиціальний нефрит  
D. гострий тубулярний некроз  
E. хронічна неспецифічна ниркова недостатність 
 
7. До приймального відділення лікарні звернувся чоловік 43 років, який 
тривалий час страждає на подагру. Впродовж останніх 5 років постійно 
приймає алопуринол у дозі 300 мг на добу. 4 дні тому був подагричний криз, 
який пацієнт намагався купірувати, вживаючи анальгін по 500 мг до 5 разів за 
добу та колхіцин по 0,5 мг на добу, перорально. За останню добу відмічає 
зменшення виділення сечі до 50 мл. Що стало причиною анурії? 
A. нефротоксичність анальгіну  

B. тривале вживання алопуринолу  
C. гострий подагричний криз 
D. вживання колхіцину  
E. всі відповіді вірні 
 
8. Після купірування гострого подагричного кризу у хворого розвинулась 
анурія. Дана клінічна ситуація є проявом: 
A. ренальної форми гострого пошкодження нирок 

B. преренальної форми гострого пошкодження нирок 
C. постренальної форми гострого пошкодження нирок 
D. гострої наднирникової недостатності 
E. гострого подагричного кризу 
 
9. Хвора М., 40 років, госпіталізована до реанімаційного відділення. 
Загальний стан вкрай тяжкий. Сопор. Шкіра землистого кольору, волога. 
Тургор знижений. Пульс частий, напружений. АТ 175/100 мм рт. ст. Тонус 
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м’язів підвищений. Гіперрефлексія. У повітрі запах аміаку. Який вид коми 
розвинувся у хворої?  
A. уремічна кома  

B. алкогольна кома  
C. печінкова кома 
D. даібетична кома. 
E. мозкова кома  
 
10. Для лікування загострення хронічного простатиту хворому В., 48 років, 
була призначена комбінована фармакотерапія: ванкоміцин (1000 мг 3 рази на 
добу) та ревмоксикам (15 мг 2 рази на добу). Яке ускладнення може викликати 
така комбінація фармпрепаратів ?  
A. гостре пошкодження нирок  

B. гломерулонефрит  
C. хронічну ниркову недостатність  
D. гострий пієлонефрит  
E. така комбінація є безпечною 
 
11. Хворій Д., 40 років проведена радикальна операція з приводу раку 
яєчників. Інтраопераційна одномоментна крововтрата – 2000 мл, після якої 
протягом однієї години знизився АТ до 70/40 мм рт. ст. Діурез у перші дві 
години операції – 50 мл, протягом третьої години – 30 мл сечі. Який варіант 
гострого пошкодження нирок розвинувся у хворої? 
A. преренальне 

B. ренальне 
C. постренальне 
D. обструктивне 
E. судинне 
 
12. Вагітна жінка, 33-х років, звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на 
зменшення діурезу до 200 мл на добу протягом двох останніх днів, виражену 
загальну слабкість,. За три дні до цього приймала фуросемід (400 мг на добу), з 
метою зменшення набрякового синдрому. При обстеженні: гіперкаліємія, 
азотемія, анемія, ознаки гіпергідратації тканин. Вкажіть причину розвитку 
даного стану у вагітної: 
A. гостре пошкодження нирок  

B. преєклампсія 
C. ендогенна інтоксикація   
D. екзогенна інтоксикація   
E. еклампсія 
 
13. Хворому 78 років виконана лівобічна нефректомія. Інтраопераційна 
одномоментна крововтрата 1800 мл, після якої впродовж однієї години 
спостерігалось падіння АТ до 60/40 мм рт. ст. В подальшому розвинулась 
анурія. Що, на вашу думку, спричинило розвиток анурії? 
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A. гостре преренальне пошкодження нирок 

B. обтурація сечового катетера згустком крові 
C. тампонада сечового міхура 
D. синдром дисемінованого внутришньосудинного згортання крові 
E. гостре постренальне пошкодження нирок 
 
14. У юнака, 18 років під час медогляду у військомісаріаті при УЗД нирок 
випадково виявлено зменшення розмірів нирок у поєднанні з нерівністю їх 
контурів та кальцинацією сосочків. Які діагностичні методи обстеження 
повинні бути призначені для верифікації діагнозу? 
A. все нижче перераховане  

B. комп’ютерна томографія нирок 
C. біохімічний аналіз крові  
D. визначення добової екскреції натрію, кальцію, фосфатів, рН і титрованої 
кислотності сечі 
E. визначення максимальної відносної щільності сечі 
 
15. У хворого на анкілозуючий спондилоартрит діагностований хронічний 
тубулоінтерстиціальний нефрит. На КТ нирок – ознаки кальцифікації сосочків. 
Препарати яких груп доцільно додати для лікування хворого? 
A. інгібітори АПФ  

B. НПЗП 
C. антибактеріальні препарати 
D. глюкокортикостероїди 
E. антиагреганти 
 
16. Хворий 47- ми років, госпіталізований зі скаргами на поліурію, 
полідипсію. Впродовж останнього року відмічав підвищення артеріального 
тиску, періодичні набряки верхніх повік у вранішні години. Які із 
перерахованих методів обстеження необхідні для встановлення діагнозу?  
A. все вище перераховане  

B. аналіз сечі по Зимницькому 
C. біохімічний аналіз крові  
D. тест з обмеженням рідини 
E. аналіз сечі загальний 
 
Тема: Гломерулонефрит 

 

Тестові завдання 1 рівня: 

 

33. Еритроцитурія є наслідком:  
A. ураження окремих капілярів клубочків 

B. запального процесу у нирковій мисці 
C. зменшення фільтраційного тиску 
D. всіх вище названих факторів 
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E. не є наслідком названих факторів 
 
34. До ускладнень гострого гломерулонефриту відносять: 
A. гостре пошкодження нирок 

B. гіпертензивну енцефалопатію 
C. артеріальну гіпотензію 
D. всі відповіді вірні 
E. нічого з вищеперерахованого 
 
35. Для гострого гломерулонефриту не характерно: 
A. артеріальна гіпотензія  

B. артеріальна гіпертензія 
C. еритроцитурія 
D. набряковий синдром 
E. протеїнурія 
 
36. Для гострого гломерулонефриту характерна сукупність наступних 
синдромів: 
A. гіпертензивного, набрякового, інтоксикаційного 

B. анемічного, больового, гіпотензивного, астено-невротичного 
C. інтоксикаційного, гіпертермічного, ДВЗ - синдрому, больового 
D. анемічного, астенічного, гіпотензивного, нефритичного 
E. нефротичного, анемічного, больового, набрякового 
 
37. Транзиторна протеїнурія спостерігається у осіб: 
A. після тривалого і надмірного фізичного навантаження  
B. при хронічному перебігу гломерулонефриту 
C. з синдромом Чарджа - Стросса 
D. з гострим гломерулонефритом 
E. з нефротичним синдромом 
 
38. У разі стійкої анурії на тлі гострого гломерулонефриту необхідно 
застосувати: 
A. гемодіаліз  

B. антикоагулянти 
C. тіазидні діуретики 
D. антиагреганти 
E. трансплантацію нирки 
 
39. Для гострого гломерулонефриту характерно: 
A. протеїнурія  

B. гарячка 
C. піурія 
D. різкий біль в спині 
E. всі відповіді вірні 
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40. Підгострий гломерулонефрит нирок – це: 
A. швидко прогресуючий гломерулонефрит, який проявляється  

нефротичним синдромом, гіпертензією та швидким розвитком ниркової 

недостатності  

B. гломерулонефрит у вагітних 
C. повільно прогресуючий гломерулонефрит, який згодом переходить в 
хронічний гломерулонефрит 
D. гострий гломерулонефрит у поєднанні з нирковою еклампсією 
E. гострий гломерулонефрит, який не виліковується впродовж 3-х місяців 
 
41. Поява у сечі зернистих циліндрів свідчать про: 
A. ниркову патологію 

B. ефективність проведеної терапії 
C. аутоімунну природу захворювання нирок 
D. потрапляння сечового каменю у сечовід 
E. вірусну природу захворювання нирок 
 
42. При гострому гломерулонефриті та відсутності гострої ниркової 
недостатності найчастіше виникають наступні симптоми: 
A. зменшення кількості виділеної сечі 

B. головний біль 
C. зниження артеріального тиску 
D. ядуха 
E. брадикардія 
 
43. Консервативна санація вогнищ інфекції у ротовій порожнині при 
гострому гломерулонефриті показана: 
A. негайно, з перших днів захворюванн 

B. після ліквідації нефротичного синдрому 
C. після ліквідації набрякового синдрому 
D. після відновлення діурезу 
E. після нормалізації АТ 
 
44. Гломерулонефрит – гетерогенна група імуно-запальних захворювань з 
переважним ураженням: 
A. клубочкового апарату нирок 

B. канальців 
C. інтерстицію 
D. миски 
E. сечоводів 
 
45. Нефротичний синдром – клініко-лабораторний симтомокомплекс, що 
характеризується: 
A. набряками, протеїнурією більше 3,5 г/добу, гіпо- та диспротеїнемією, 
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гіперхолестеринемією, ліпідурією 

B. набряками, протеїнурією менше 3,5 г/добу, гіпо- та диспротеїнемією, 
гіперхолестеринемією 
C. набряками, протеїнурією менше 2 г/добу, еритроцитурією, циліндрурією 
D. набряками, еритроцитурією, лейкоцитурією, циліндрурією 
E. набряками, артеріальною гіпертензією, протеїнурією до 1 г/добу 
 
46. Сечовий синдром – клініко-лабораторний симтомокомплекс, що 
характеризується: 
A. протеїнурією менше 3,0 - 3,5 г/добу 

B. протеїнурією більше 3,5 г/добу 
C. ліпідурією 
D. олігурією 
E. артеріальною гіпертензією 
 
47. Нефропротекторну дію мають: 
A. інгібітори АПФ 

B. β-блокатори 
C. діуретики 
D. антикоагулянти 
E. блокатори кальцієвих каналів 
 
48. Антибактеріальні препарати, які рекомендують застосовувати при 
гострому гломерулонефриті? 
A. антибіотики пеніцилінового ряду 

B. аміноглікозиди 
C. цефалоспорини 
D. тетрацикліни 
E. макроліди 
 
49. Медикаментозна гематурія зустрічається при лікуванні: 
A. антикоагулянтами  

B. сульфаніламідами 
C. антацидами 
D. діуретиками 
E. міорелаксантами 
 
50. Причина гематурії при гострому гломерулонефриті: 
A. ураження капілярів клубочків 

B. гемоліз еритроцитів 
C. порушення внутрішньоклубочкової гемодинаміки 
D. ураження ниркових канальців 
E. ураження збиральних трубочок нефронів 
 
51. Які збудники можуть викликати гострий гломерулонефрит? 
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A. усі наведені 

B. стафілококи 
C. мікоплазми 
D. стрептококи 
E. віруси 
 
52. Вкажіть, яка з груп лікарських засобів найефективніша при 
гломерулонефриті з мінімальними змінами: 
A. глюкокортикостероїди  

B. нестероїдні протизапальні препарати 
C. цитостатики  
D. антикоагулянти прямої дії 
E. 4-амінохінолінові препарати 
 
53. Хвороба Берже - це: 
A. гломерулонефрит з відкладенням в клубочках IgА 

B. варіант сімейного амілоїдозу 
C. різновид медикаментозного ураження нирок 
D. ураження нирок при системному васкуліті 
E. рідкісна хвороба накопичення з ураженням нирок 
 

Тестові завдання 2 рівня: 

 

1. Які форми гломерулонефриту існують? 
A. гостра 

B. хронічна 

C. швидкопрогресуюча 

D. блискавична 
E. азотемічна 
 
2. Патогенетична терапія гломерулонефриту з нефротичним синдромом 
включає: 
A. глюкокортикостероїди 

B. цитостатики 

C. анальгетики 
D. антигіпертензивні препарати 
E. гіпоазотемічну терапію 
 
3. Для лікування хворих на гломерулонефрит з сечовим синдромом 
застосовують: 
A. антикоагулянти 

B. антиагреганти 

C. анальгетики 
D. глюкокортикостероїди 
E. цитостатики 
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4. Нефротичний синдром – клініко-лабораторний симптомокомплекс, що 
характеризується: 
A. протеїнурією більше 3,5 г/добу 

B. гіпопротеїнемією 

C. гіперхолестеринемією 

D. еритроцитурією, лейкоцитурією, циліндрурією 
E. гіперазотемією 
 
5. Нефротичний синдром – клініко-лабораторний симптомокомплекс, що 
характеризується: 
A. протеїнурією більше 3,5 г/добу 

B. гіпоальбумінемією 

C. набряками 

D. еритроцитурією, лейкоцитурією, циліндрурією 
E. ліпідурією 
 
6. Сечовий синдром – клініко-лабораторний симптомокомплекс, що 
характеризується: 
A. протеїнурією менше 3,0 - 3,5 г/добу 

B. еритроцитурією, лейкоцитурією, циліндрурією 

C. ліпідурією 
D. протеїнурією більше 3,5 г/добу  
E. гіпертензією 
 
7. Сечовий синдром – клініко-лабораторний симптомокомплекс, що 
характеризується: 
A. протеїнурією менше 3,0 - 3,5 г/добу 

B. еритроцитурією 
C. циліндурією 
D. набряками 
E. гіперазотемією 
 
54. Нефритичний синдром – клініко-лабораторний симтомокомплекс, що 
характеризується: 
A. протеїнурією менше 3,0 - 3,5 г/добу 

B. набряками 

C. гіпертензією 

D. ліпідурією 
E. гіперпротеїнемією 
 
55. Для нефротичного синдрому при гломерулонефриті не характерні: 
A. гіперпротеїнемія 

B. гіперальбумінемія 

C. набряки 
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D. протеїнурія більше 3,5 г/добу 
E. гіпоальбумінемія 
 
56. Які з наведених стероїдних препаратів найбільш доцільно 
використовувати при лікуванні гломерулонефриту з нефротичним синдромом? 
A. метилпреднізолон 

B. преднізолон 
C. дексаметазон 
D. гідрокортизон 
E. тріамцинолон (кеналог) 
 
57. Вкажіть захворювання, при яких протипоказана пункційна біопсія нирки: 
A. гострий пієлонефрит 

B. швидкопрогресуючий гломерулонефрит з геморагічним синдромом 

C. єдина нирка 

D. гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом 
E. початкова стадія хронічної хвороби нирок 
 
58. Вкажіть захворювання, при яких протипоказана пункційна біопсія нирки: 
A. важка хронічна ниркова недостатність 

B. есенціальна або симптоматична неконтрольована артеріальна 

гіпертензія 

C. єдина нирка 

D. гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом 
E. все перераховане 
 
59. Які небезпечні ускладнення можуть виникати при швидкопрогресуючому 
гломерулонефриті? 
A. тромбо-емболічний синдром 

B. геморагічний синдром 

C. набряк легень 

D. гіпотонія 
E. гіповолемічний шок 
 
60. Які клінічні особливості гломерулонефриту з мінімальними змінами? 
A. виражений нефротичний синдром  

B. висока ефективність глюкокортикоїдної терапії 

C. високоселективний характер протеїнурії 

D. ізольований сечовий синдром 
E. виражений нефритичний синдром 
 
61. Проліферація клітин клубочка – це: 
A. збільшення числа ендотеліальних клітин 

B. зменшення числа подоцитів 

C. збільшення числа мезангіальних клітин 
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D. зменшення числа ендотеліальних клітин 
E. збільшення числа подоцитів 
 

Тестові завдання 3 рівня: 

 

1. Хворий 34-х років звернувся до лікаря зі скаргами на швидку втому, 
головний біль, зниження апетиту, нудоту, блювання зранку. У 20-ти річному 
віці переніс гострий гломерулонефрит. При обстеженні – АТ 190 110 мм рт. ст., 
блідість шкіри і слизових оболонок, сліди розчухів на шкірі. У видихуваному 
повітрі відчувається запах аміаку. У сечі: білок – 4,2 г/л, лейкоцити – 4-6 у п./з., 
еритроцити – 15-20 у п./з., циліндри (еритроцитарні) – 5-7 у п./з. Який із 
вказаних показників найбільш інформативний при оцінки тяжкості стану 
хворого?  
A. креатинін сироватки крові  

B. магній плазми крові  
C. сечова кислота сироватки крові 
D. ШЗЕ  
E. білірубін сироватки крові 
 
2. Хвора 40 років звернулась із скаргами на постійний головний біль, 
зниження апетиту, нудоту, блювання зранку, періодичні носові кровотечі, 
швидку втому. У 16-ти річному віці перенесла гострий гломерулонефрит. При 
обстеженні - АТ 230/ 120 мм рт. ст., блідість шкіри і слизових, сліди розчухів і 
геморагій на шкірі. У сечі: білок – 2,5 г/л, лейкоцити – 4-6 у п./з., еритроцити – 
10-14 у п./з., циліндри (еритроцитарні) – 7-8 у п./з. Визначення якого показника 
найбільш інформативно при оцінки тяжкості стану пацієнтки?  
A. швидкості клубочкової фільтрації  

B. канальцевої реабсорбції  
C. індексу атерогенності  
D. ШЗЕ  
E. фібриногену плазми крові 
 
3. Хвора Л. 50 р., скаржиться на головний біль, погіршення зору, нудоту, 
відчуття сухості в роті, спрагу. Останні 7 років підвищувався АТ. Об’єктивно: 
шкіра і слизові бліді. Пульс 88/хв, АТ – 200/110 мм рт. ст. Печінка – на 2 см 
виступає нижче реберної дуги. Симптом постукування слабкопозитивний з 
обох сторін. У крові: еритроцити – 2,3х1012/л, лейк. – 10,1х109/л, ШЗЕ – 50 
мм/год. ШКФ 38 мл/хв/1,73 м2 . У сечі: пит. вага – 1008, білок – 1,78 г/л, 
еритроцити – 15-18 у п./з., лейкоцити – 2-4 у п./з., циліндри (гіалінові) – 6-7 у 
п./з. Встановіть попередній діагноз:  
A. ХХН ІІІ-б: гломерулонефрит  

B. ХХН ІІІ-б: пієлонефрит  
C. ХХН ІІІ-а: гломерулонефрит 
D. ХХН ІІІ: амілоїдоз нирок  
E. ХХН ІV: гломерулонефрит 
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4. Хворий Д., 48 років поступив у нефрологичне відділення з масивними 
набряками. 3 роки лікувався амбулаторно. Постійно виявлялись зміни у 
результатах аналізу сечі. Пройшов один курс лікування метилпреднізолоном, з 
позитивним ефектом. У сечі: відносна щильність – 1016, білок – 5,0 г/л, 
еритроцити (вилужені) – 10-15 у п./з., лейкоцити – 4-8 у п./з. Добовий діурез – 
1,1 л. Запропонуйте Ваш діагноз?  
A. ХХН: гломерулонефрит, нефротичний синдром  

B. гострий гломерулонефрит  
C. амілоїдоз нирок 
D. тубулоінтерстиціальний нефрит  
E. ХХН: гломерулонефрит, сечовий синдром 
 
5. У хворої 30 років, через 2 тижні після ангіни, з’явилась слабкість, 
головний біль, набряки над – та під очима. Шкіра помірно бліда, пульс 92/хв., 
АТ 140/90 мм рт. ст. У сечі: відносна щільність сечі – 1019, білок – 1,22 г/л, 
еритроцити – 15-18 у п./з., лейкоцити – 5-7 у п./з. Ваш діагноз?  
A. гострий гломерулонефрит, сечовий синдром  

B. ХХН І: гломерулонефрит, сечовий синдром  
C. гострий тубулоінтерстиціальний нефрит 
D. ХХН І: гломерулонефрит, нефротичний синдром  
E. гострий гломерулонефрит, нефротичний синдром 
 
6. Хворий Е., 35 років, скаржиться на періодичне запаморочення, раптову 
появу набряків під очима, загальну слабкість. 4 тижні тому переніс ангіну. До 
вчорашнього дня почував себе задовільно. При огляді: ритм серцевої діяльності 
правильний, ЧСС 92/хв., акцент II тону над аортою. АТ 160/100 мм рт. ст. У 
крові: еритроцити – 3,3 х 1012/л, лейкоцити – 7,5 х 109/л, ШЗЕ – 20 мм/год. У 
сечі: білок – 1,56 г/л, лейкоцити – 12-14 у п./з., еритроцити – 25-30 у п./з., 
циліндри (гіалінові) – 5-7 у п./з., еритроцитарні – 6-7 у п./з. Діурез 1,2 л на добу. 
Встановіть попередній діагноз? 
A. гострий гломерулонефрит з нефритичним синдромом  

B. гострий пієлонефрит  
C. люпус-нефрит  
D. гострий цистит  
E. гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромом 
 
7. Хвора 20-ти років, перебуває на обліку у сімейного лікаря з приводу 
виявлених змін у загальному аналізі сечі. Скарг немає. Подібні зміни були 
виявлені 6 міс. тому. При огляді: незначна блідість шкіри, пастозність обличчя. 
Ps – 84/хв. АТ 135/85 мм рт. ст. У крові – без патології. Аналіз сечі: білок – 0,88 
г/л, лейкоцити – 5-7 у п./з., еритроцити – 10-14 у п./з., циліндри (гіалінові) – 2-6 
у п./з. Ваш попередній діагноз?  
A. ХХН: гломерулонефрит, сечовий синдром  

B. гострий гломерулонефрит, сечовий синдром  
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C. ХХН: гломерулонефрит, нефротичний синдром  
D. ХХН: пієлонефрит,стадія загострення  
E. туберкульоз нирок 
 
8. Хворий Т. 33-ти років, через 2 тижні після перенесеної ангіни помітив 
набряки під очима та на гомілках, загальну слабкість. Поступово виникла 
задишка, набрякла калитка та поперековий відділ, зменшилася кількість 
виділеної сечі. Об’єктивно: блідість шкірних покривів. Анасарка. 
Приглушеність серцевих тонів,. АТ – 170/100 мм рт. ст. У сечі: питома вага – 
1024, білок – 6,4 г/л, еритроцити – 18-24 у п./з., циліндри (гіалінові) – 5-7 у п./з. 
Діурез 800 мл на добу. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз?  
A. гострий гломерулонефрит, нефротичний синдром  

B. гострий гломерулонефрит, сечовий синдром 
C. гострий пієлонефрит.  
D. інфекційно-алергічний міокардит  
E. гострий гломерулонефрит, нефритичний синдром 
 
9. Хвора 42-х років скаржиться на головний біль, мерехтіння мушок перед 
очима, загальну слабкість. Скарги виникли раптово, сьогодні вранці. 2 тижні 
тому перенесла ангіну. Об’єктивно: Ps 100/хв., АТ – 190/100 мм рт .ст. Ритм 
правильний, помірний акцент ІІ тону над аортою. Інших змін не виявлено. У 
крові: еритроцити – 3,5х1012/л, лейк. – 7,1х109/л, ШЗЕ – 23 мм/год. У сечі: білок 
– 1,8 г/л, лейк. – 8-10 у п./з., еритроцити (вилужені) – на 1/4 п./.з, циліндри 
(гіалінові) – 5-8 у п./з., зернисті – 1-2 у п./з., відносна щільність  – 1022. 
Добовий діурез –  1 л. Який найбільш імовірний діагноз?  
A. гострий гломерулонефрит, нефритичний синдром 

B. гострий гломерулонефрит, сечовий синдром 
C. гострий гломерулонефрит, нефротичний синдром 
D. хвороба Гудпасчера  
E. системний червоний вовчак 
 
10. У жінки 32 років відмічається набряклість усього тіла, в крові загальний 
білок 56 г/л; альбуміни 24 %; глобуліни 76 %; альбумін-глобуліновий 
коефіцієнт 0,33; холестерин 8,8 ммоль/л. Такі клініко-лабораторного дані 
свідчать про наявність у хворої: 
A. диспротеінемії  

B. гіперальбумінемії  
C. гіперпротеїнемії  
D. гіпоглобулінемії  
E. гіпохолестеринемії 
 
11. Хворий В. 40 років скаржиться на головний біль, набряки на гомілках та 
обличчі. Хворіє близько 10 років. Періодично з’являються набряки під очима. 
АТ підвищується останні 6 років. Стан погіршився тиждень тому, коли 
з`явилися набряки на обличчі, ногах і поясниці. АТ 200/120 мм рт. ст. Тони 
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серця приглушені, акцент ІІ тону над аортою. Аналіз сечі: білок – 2,6 г/л, 
лейкоцити – 4-6 в п/з., вилужені еритроцити – 18-20 в п./з., циліндри гіалінові і 
зернисті – 7-9 в п./з. Креатинін крові – 0,107 ммоль/л. Найбільш ймовірний 
діагноз?  
A. ХХН І: гломерулонефрит  

B. ХХН І: пієлонефрит  
C. амілоїдоз нирок  
D. люпус-нефрит  
E. швидкопрогресуючий нефрит  
 
12. Хворий К, 29 років пред’являє скарги  на набряки обличчя та стоп, 
слабкість. Захворів гостро, 5 днів тому після переохолодження. Об’єктивно: 
блідість шкіри, Ps – 98 на хв., ритмічний. АТ – 145/ 90 мм рт. ст. Діяльність 
серця ритмічна, тони звучні. Аналіз сечі: білок  – 1,7 г/л, лейкоцити – 2-3 в п./з., 
еритроцити – 18-25 в п./з., циліндри гіалінові – поодинокі в препараті. 
Креатинін крові – 0,110 ммоль/л. Визначте найбільш ймовірний діагноз.  
A. гострий гломерулонефрит 
B. гіпертонічна хвороба 
C. гостре пошкодження нирок  
D. гострий пієлонефрит 
E. гострий тубулоінтерстиціальний нефрит 
 
13. У пацієнтки 19 років вперше в житті після перенесеної ангіни з’явилася 
біль в поперековій ділянці , набряки на обличчі, зменшився діурез до 800 мл, 
сеча у вигляді «м’ясних помиїв». Об’єктивно: обличчя пастозне, бліде. 
Аускультативно І тон ослаблений  – над верхівкою серця, акцент ІІ тону – над 
аортою. АТ 170/100 мм рт. ст. Протеїнурія – 3,8 г/л, еритроцитурія – на все поле 
зору, циліндрурія: гіалінові циліндрі – 4-6 в препараті, еритроцитарні – 10-16 в 
препараті. Азотвидільна функція нирок достатня. Ваш попередній діагноз? 
A. гострий гломерулонефрит  

B. інфекційно-токсична нефропатія  
C. гострий пієлонефрит  
D. гострий пієлонефрит  
E. абсцес нирки  
 
14. Хвора 52 років скаржиться на біль в поперековій ділянці, набряки на 
обличчі та ногах. Хворіє 15 років. Об’єктивно: шкіра суха, бліда, набряки 
обличчя, ніг, передньої черевної стінки. Протеїнурія – 5,5 г/л, еритроцитурія – 
25-30 в п./з., гіалінові та епітеліальні циліндри  – 5-8 в препараті. У крові: 
гіпопротеїнемія за рахунок гіпоальбумінемії, загальний білок крові – 55 г/л., 
гіперхолестерінемія (9,1 ммоль/л). ШКФ 63 мл/хв./1,73 м2. Ваш діагноз?  
A. ХХН ІІ: гломерулонефрит, нефротичний синдром  

B. ХХН І: гломерулонефрит, нефротичний синдром 
C. ХХН ІІ: амілоїдоз нирок  
D. ХХН ІІ: пієлонефрит 
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E. швидкопрогресуючий гломерулонефрит. 
 
15. Пацієнт 32 років скаржиться на появу набряків на обличчі, головний біль, 
запаморочення, зменшення виділення сечі до 700 мл на добу, зміну кольору 
сечі  по типу «м’ясних помиїв». Такі скарги з’явились після перенесеного 
гострого фарингіту. При огляді: набряки під очима, шкірні покриви бліді, 
температура тіла 37,7оC; ЧСС – 96/хв., АТ – 160/90 мм рт. ст. Серцеві тони 
приглушені, акцент ІІ тону над аортою. Який збудник найімовірніше призвів до 
такого стану ?  
A. β-гемолітичний стрептокок групи А 

B. золотистий стафілокок  
C. гарднерела  
D. псевдомона  
E. мікоплазма 
 
16. У жінки 32 років, яка нещодавно перенесла ангіну, відмічається 
набряклість усього тіла, в крові загальний білок – 56 г/л; альбуміни – 24%; 
глобуліни – 76%; альбумін-глобуліновий коефіцієнт – 0,33; холестерин  – 8,8 
ммоль/л. Добова протеїнурія – 4,6 г. В анамнезі захворювань нирок не було. 
Такі клініко-лабораторного дані свідчать про наявність у хворої: 
A. гострого гломерулонефриту з нефротичним синдромом 

B. гострого гломерулонефриту з нефритичним синдромом 
C. гострого гломерулонефриту з сечовим синдромом  
D. гострого пієлонефриту  
E. гострого тубулоінтерстиціального нефриту 
 
17. Пацієнт 34 років скаржиться на наявність набряків на обличчі, зменшення 
виділення сечі до 700 мл на добу, зміну кольору сечі на колір «м’ясних помиїв». 
Такі скарги з’явились після перенесеного гострого фарингіту. При огляді: 
набряки під очима, шкірні покриви бліді, температура тіла 37,7оC; ЧСС – 96/хв., 
АТ – 160/90 мм рт. ст. Серцеві тони приглушені, акцент ІІ тону над аортою. 
Протеїнурія – 2,8 г/л, еритроцитурія – на все поле зору, циліндрурія: гіалінові 
циліндри – 4-6 в препараті, еритроцитарні – 12-16 в препараті. Азотвидільна 
функція нирок достатня. Такі клініко-лабораторні дані свідчать про наявність: 
A. гострого гломерулонефриту з нефритичним синдромом 

B. гострого гломерулонефриту з нефротичним синдромом 
C. гострого гломерулонефриту з сечовим синдромом  
D. гострого пієлонефриту  
E. гострого тубулоінтерстиційного нефриту 
 
Тема: Амілоїдоз нирок  

 

Тестові завдання 1 рівня: 

 

1. Які стадії амілоїдозу нирок? 
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A. всі перераховані 

B. латентна  
C. протеїнурична  
D. нефротична (набрякова)  
E. азотемічна 
 
2. Причиною вторинного (реактивного) амілоїдозу є: 
A. остеомієліт 

B. гіпертонічна хвороба  
C. полінейропатія  
D. залізодефіцитна анемія  
E. уремічна інтоксикація 
 
3. Сенільний амілоїдоз переважно уражає: 
A. серце і мозок 

B. судини  
C. кишківник  
D. підшлункову залозу  
E. слинні залози 
 
4. Амілоїдоз, що пов’язаний з хронічним гемодіалізом, супроводжується: 
A. підвищенням у крові рівню β2-мікроглобуліну 

B. зменшенням у крові рівню β2-мікроглобуліну 
C. залізодефіцитною анемією 
D. гіперглікемією  
E. гіперальбумінемією 
 
5. Спадково-сімейний амілоїдоз (транстиретиновий) пов’язаний із: 
A. спадковою середземноморською лихоманкою 

B. цукровим діабетом І типу  
C. цукровим діабетом ІІ типу  
D. ревматоїдним артритом  
E. гіпертонічною хворобою 
 
6. Амілоїдоз, що поєднується з мієломою (AL-тип): 
A. первинний амілоїдоз 

B. спадково-сімейний амілоїдоз 
C. амілоїдоз, що пов’язаний з хронічним гемодіалізом 
D. сенільний амілоїдоз 
E. вторинний (реактивний) амілоїдоз 
 
7. У яких структурах нирки відкладається специфічний нерозчиненний 
фібрилярний білок-амілоїд, що призводить до порушення функції нирок і 
розвитку ХНН? 
A. все перераховане вірно 
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B. у канальцях 
C. в інтерстиції 
D. у судинах 
E. у клубочках 
 
8. Розвиток вторинного АА-амілоїдозу пов’язують з такими 
захворюваннями: 
A. все перераховане вірно 

B. анкілозуючий спондиліт 
C. туберкульоз 
D. хвороба Крона 
E. неспецифічний виразковий коліт 
 
9. Клінічними критеріями діагностики амілоїдозу є усі перераховані, крім: 
A. артеріальної гіпертензії 

B. периферичної нейропатії за типом «шкарпеток і рукавичок» 
C. зап’ястково -тунельного синдрому 
D. симптому «очі єнота» 
E. макроглосії 
 
10. Клінічними критеріями діагностики амілоїдозу нирок у нефротичній 
стадії є усі, крім: 
A. протеїнурії менше 3,5г на добу  
B. гіпергаммаглобулінемії 
C. прискорення ШЗЕ, анемії 
D. артеріальної гіпертензії 
E. набрякового синдрому 
 
11. Клінічними критеріями діагностики амілоїдозу нирок у протеїнуричній 
стадії є усі перераховані, крім: 
A. протеїнурії більше 3,5г на добу 
B. диспротеїнемії (гіпоальбумінемія, гіперглобулінемія) 
C. гіперфібриногенемії 
D. артеріальної гіпотензії 
E. набрякового синдрому  
 
12. Клінічні критерії діагностики амілоїдозу нирок на азотемічній стадії: 
A. все перераховане вірно 

B. маловиражений сечовий синдром, рідко – гематурія 
C. гепатомегалія 
D. спленомегалія 
E. збільшені нирки на фоні клінічних проявів ХНН 
 
13. Амілоїдоз нирок найчастіше призводить до: 
A. ниркової недостатності 
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B. серцевої недостатності 
C. анемії 
D. злоякісної артеріальної гіпертензії 
E. печінкової недостатності 
 
14. Білок амілоїд – це: 
A. аномальний білок 

B. білково-фосфоліпідний комплекс 
C. комплекс антиген/антитіло 
D. специфічна гранульома 
E. комплес аутоантитіл 
 
15. Які ознаки із наведених нижче є найбільш характерними для амілоїдозу 
нирок? 
A. протеїнурія, диспротеїнемія, зниження ниркового кровоплину та 

швидкості клубочкової фільтрації, артеріальна гіпертензія 

B. протеїнурія, гематурія, лейкоцитурія, підвищення швидкості 
клубочкової фільтрації, артеріальна гіпотензія 
C. протеїнурія, лейкоцитурія, бактеріурія, прискорення ниркового 
кровоплину, швидкість клубочкової фільтрації у межах норми, артеріальна 
гіпертензія 
D. протеїнурія, гематурія, лейкоцитурія, циліндрурія, бактеріурія 
E. протеїнурія, еритроцитурія, лейкоцитурія, циліндрурія, кетонурія, 
артеріальна гіпотензія 
 

Тестові завдання 2 рівня: 

 

1. До 1-го типу AL-амілоїдозу належить: 
A. ідіопатичний амілоїдоз 

B. амілоїдоз при мієломній хворобі 

C. амілоїдоз, що пов’язаний з хронічним гемодіалізом 
D. сенільний амілоїдоз 
E. вторинний (реактивний) амілоїдоз 
 
2. Існує декілька теорій стосовно причин виникнення амілоїдозу: 
A. імунологічна теорія 

B. теорія диспротеїнозу 

C. теорія клітинної місцевої секреції 

D. сольова теорія 
E. вірусна теорія 
 
3. У яких структурах нирки відкладається специфічний нерозчиненний 
фібрилярний білок-амілоїд, що призводить до порушення функції нирок і 
розвитку ХНН? 
A. клубочках  
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B. канальцях 

C. інтерстиції 

D. судинах 

E. мисках 
 
4. Розрізняють наступні основні види амілоїду: 
A. амілоїд, який складається з легких ланцюгів імуноглобуліну 

B. амілоїд імуноглобулінової природи 

C. амілоїд, який складається з важких ланцюгів імуноглобуліну 
D. амілоїд фібробластного типу 
E. все перераховане вірно 
 
5. Розвиток вторинного АА-амілоїдозу пов’язують з такими 
захворюваннями: 
A. ревматоїдний артрит 

B. анкілозуючий спондиліт 

C. туберкульоз  

D. бронхоектатична хвороба 

E. хронічний панкреатит 
 
6. При вторинному АА-амілоїдозі найбільш характерним є ураження нирок 
з розвитком протеїнурії тіа з залученням до патологічного процесу: 
A. печінки 

B. кишківника 

C. селезінки 

D. головного мозку 
E. холедоху 
 
7. Клінічні критерії діагностики амілоїдозу: 
A. макроглосія 

B. периферична нейропатія за типом «шкарпеток і рукавичок» 

C. зап’ястково - тунельний синдром 

D. шкірний синдром Гутмана - Фрейденталя (виникнення на зовнішніх 

поверхнях гомілок твердих папул) 

E. шкірний синдром Готтрона 
 
8. Лабораторно-інструментальні критерії діагностики амілоїдозу: 
A. забарвлення біоптату конго червоним (характерне червоне 

забарвлення при звичайному освітленні і подвійне заломлення пучків 

зеленого кольору при поляризаційній мікроскопії) 

B. скринінг-електрофорез сироватки крові і сечі: виявлення вільних 

моноклональних легких ланцюгів 

C. кількісна сцинтиграфія з йодом125, міченим сироватковим амілоїдним 

Р-компонентом 

D. еритроцитоз 
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E. тромбоцитоз 
 
9. Клінічними критеріями діагностики амілоїдозу нирок у латентній стадії: 
A. гепато-лієнальний синдром 

B. транзиторне прискорення ШЗЕ 

C. нестійка помірна протеїнурія, яка посилюється після фізичних 

навантажень і простудних захворювань 

D. набряковий синдром 
E. артеріальна гіпертензія 
 
10. Клінічні критерії діагностики амілоїдозу нирок на нефротичній стадії: 
A. набряковий синдром у поєднанні з протеїнурією більше 3,5г на добу 

B. гіпергамаглобулінемія 

C. значна гіпоальбумінемія 

D. гіпер-α2-глобулінемія 

E. уповільнення ШЗЕ 
 
11. Клінічні критерії діагностики амілоїдозу нирок на нефротичній стадії: 
A. набряковий синдром у поєднанні з протеїнурією більше 3,5г на добу 

B. гіперхолестеринемія 

C. гіпертригліцеридемія 

D. пре-бета-ліпопротеїнемія 

E. моноцитоз 
 
12. Клінічні критерії діагностики амілоїдозу нирок на протеїнуричній стадії: 
A. набряковий синдром у поєднанні з протеїнурією до 3,5 г на добу 

B. виражена диспротеїнемія, гіпоальбумінемія та гіперглобулінемія 

C. гіперфібриногенемія 

D. артеріальна гіпотензія 

E. еозинофілія 
 
13. Клінічні критерії діагностики амілоїдозу нирок на протеїнуричній стадії: 
A. підвищення α1-, α2- і γ-глобулінів 

B. значне прискорення ШЗЕ, анемія 

C. постійна протеїнурія (від 0,1 до 3 г білка в 1 л сечі) 

D. гіпобілірубінемія 
E. еритроцитоз 
 
14. Клінічні критерії діагностики амілоїдозу нирок на азотемічній стадії: 
A. збільшені нирки на фоні клінічних проявів ХНН 

B. помірний сечовий синдром, рідко – гематурія 

C. гепатомегалія, спленомегалія 

D. бактеріурія 
E. зниження ШЗЕ 
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15. Які ознаки з наведених є найбільш характерними для амілоїдозу нирок? 
A. протеїнурія, диспротеїнемія 

B. зниження ниркового кровотоку та клубочкової фільтрації, 

артеріальна гіпертензія 
C. протеїнурія, лейкоцитурія, бактеріурія, артеріальна гіпертензія, 
підвищення ниркового кровотоку 
D. протеїнурія, лейкоцитурія, бактеріурія 
E. протеїнурія, гематурія, кетонурія, артеріальна гіпотензія 

 

Тестові завдання 3 рівня: 

 

1. Хвора 63 років пред’являє скарги на слабкість, набряки гомілок та стоп, 
задишку при незначному навантаженні, анорексію. Протягом багатьох років 
хворіє на хронічне обструктивне захворювання легень. Останні 6 років відмічає 
посилення виділення харкотиння, часто гнійного характеру. Об'єктивно: ЧСС – 
85/хв., АТ – 130/85 мм рт. ст. Розповсюджені набряки, шкіра бліда, суха, тургор 
знижений. У сечі – протеїнурія 4 г на добу, циліндрурія. Вкажіть найбільш 
вірогідну причину об’єктивних та лабораторних змін:  
A. вторинний амілоїдоз, нефротична стадія  

B. ХХН: гломерулонефрит, нефротичний синдром  
C. ХХН: пієлонефрит  
D. тубулоінтерстиціальний нефрит  
E. гострий гломерулонефрит, нефротичний синдром  
 
2. У хворої 57 років, вперше в житті виникли набряки на гомілках та стопах, 
слабість, відчуття «повноти» та важкості в правому підребер’ї. 30 років хворіє 
на ревматоїдний артрит, лікується не регулярно. Гепато-спленомегалія. 
Креатинін крові – 0,31 ммоль/л, протеїнемія – 71 г/л, загальний холестерин – 
4,8 ммоль/л, бета-ліпопротеїди 54 од. опт. У сечі: питома вага 1012, протеїнурія 
– 1,45 г/л, поодинокі воскоподібні циліндри, еритроцити – 5-7 в п./з., лейкоцити 
- 4-6 в полі зору. Яке ускладнення найбільш ймовірне виникло у хворої?  
A. амілоїдоз нирок, протеїнурична стадія  

B. ХХН: гломерулонефрит 
C. гострий гломерулонефрит 
D. серцева недостатність 
E. ХХН: пієлонефрит 
 
3. Хвора, 52 років, відмічає на появу набряків обличчя та стоп, загальну 
слабкість. Хворіє на ревматоїдний артрит більше 20 років. Лікується не 
регулярно. Об’єктивно: набряки повік, кінцівок. Тони серця приглушені. АТ 
130/80 мм рт.ст. ЧСС – 75 уд/хв. Печінка + 2,5 см, щільна, безболісна. Аналіз 
крові: еритроцити – 2,6х1012/л, Нb – 85 г/л, ШЗЕ – 61 мм/год, креатинін – 0,121 
ммоль/л, білірубін – 19 мкмоль/л, СРБ +++. Аналіз сечі: питома вага – 1014; 
білок – 4,6 г/л. Яке ускладнення виникло у хворої? 
A. вторинний амілоїдоз, нефротична стадія 
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B. вторинний амілоїдоз, протеїнурична стадія 
C. вторинний амілоїдоз, латентна стадія 
D. первинний амілоїдоз, протеїнурична стадія 
E. первинний амілоїдоз, нефротична стадія 
 
4. Пацієнтка 55 років, тривалий час страждає на неспецифічний виразковий 
коліт, лікувалася періодично антидіарейними препаратами, антибіотиками і 
глюкокортикостероїдами. Впродовж 6 міс. турбують набряки, проноси, 
виявлений синдром мальабсорбції, у результатах аналізу сечі – протеїнурія до 3 
г на добу. Об’єктивно: хвора виснажена, шкіра бліда. АТ – 150/90 мм рт. ст. 
Печінка – на 4 см виступає з під краю реберної дуги. Найбільш ймовірна 
причина появи протеїнурії у хворої? 
A. розвиток вторинногоамілоїдозу 
B. розвиток вторинного гломерулонефриту 
C. розвиток туберкульозу нирок 
D. розвиток медикаментозного тубулоінтерстиціального нефриту 
E. розвиток аліментарної дистрофія на фоні основного захворювання 
 
5. Хвора 70 років, госпіталізована до нефрологічного центру з симптомами 
тяжкої уремії внаслідок первинного амілоїдозу. Яке порушення електролітного 
балансу за результатами обстеження найвірогідніше? 
A. гіпокальціємія 

B. гіпернатріємія 
C. гіпокаліємія 
D. гіпонатріємія 
E. гіпофосфатемія 
 
6. Хвора М., 68 років, страждає на хронічний бронхіт з бронхоектазами 
більше 20 років. Протягом останнього року постійно виявляється протеїнурія 
до 2 г на добу. Яка причина ураження нирок у хворої? 
A. вторинний амілоїдоз нирок 

B. тубуло-інтерстиціальний нефрит 
C. пієлонефрит 
D. вогнищевий гломеруліт 
E. гломерулонефрит 
 
7. Хвора Д., 56 років, більше 25 років страждає на бронхоектатичну 
хворобу. Впродовж останнього року – протеїнурія до 2 г на добу. Який із 
наведених методів буде найінформативнішим для верифікації діагнозу 
ниркового ураження? 
A. нефробіопсія 

B. УЗД нирок 
C. ниркова ангіографія 
D. МРТ ОЧП та малого тазу 
E. екскреторна урографія 
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8. Хвора О., 55 років, страждає на ревматоїдний артрит більше 18 років, 
протягом останнього року виявляють протеїнурію до 1,9 г на добу. Який із 
наведених препаратів є засобом патогенетичного лікування при даному 
ураженні нирок? 
A. амінохінолінові препарати 

B. цитостатики 
C. глюкокортикостероїди 
D. діуретики 
E. антибіотики 
 
9. Хворий К., 30 років, скаржиться на набряк обличчя, обох ступнів, 
гомілок, поперекової ділянки, підвищення АТ до 165/105 мм рт. ст., загальну 
слабкість. В анамнезі – фіброзно-кавернозний туберкульоз легень. Об’єктивно: 
Ps – 90/хв, ритмічний, АТ – 165/100 мм рт. ст., набряк обличчя, стоп, гомілок, 
стегон, попереку. У крові: еритроцити – 2,8х1012/л, Нb – 95 г/л, ШЗЕ – 57 
мм/год. У сечі: протеїнурія – 4,6 г/л, еритроцитурія – 10-12 в п./з., лейкоцитурія 
– 4-6 в п./з. Добова протеїнурія – 5,2 г/добу. Яке обстеження слід додатково 
призначити хворому для верифікації діагнозу? 
A. біопсію ясен на наявність амілоїду  

B. реакцію Вассерманна 
C. радіоізотопне дослідження нирок 
D. дослідження крові 
E. фіброгастродуоденоскопію 
 
10. До терапевтичного відділення надійшла хвора В., 36 років, зі скаргами на 
набряк обличчя, гомілок, поперекової ділянки. АТ – 100/60 мм рт. ст. 10 років 
тому встановлено діагноз ревматоїдного артриту. Систематично не лікувалась. 
Загальний аналіз крові без патологічних змін. У сечі: білок – 2,4 г/л, еритроцити 
– 4- 6 в п./з., лейкоцити – 3-4 в полі зору; зернисті та гіалінові циліндри – 5-6 в 
полі зору. Лікар запідозрив вторинний амілоїдоз нирок. Яке обстеження 
необхідно виконати для підтвердження діагнозу? 
A. нефробіопсію та фарбування біоптату конго червоним  

B. термографію нирок  
C. КТ сканування нирок 
D. протеїнограму 
E. нефробіопсію та фарбування біоптату метиленовим синім  
 
11. Хворий П., 60 років, близько 23 років хворіє на остеомієліт кульшової 
кістки. Упродовж останніх трьох тижнів поступово наростає набряк нижніх 
кінцівок. У крові визначають гіпоальбумінемію, підвищення рівня а2- і γ -
глобулінів, ШЗЕ 45 мм/год. У сечі протеїнурія – 4,6 г на добу, білок Бенс-
Джонса в сечі відсутній, М-градієнт – негативний. Ваш діагноз? 
A. вторинний амілоїдоз нирок  

B. гострий гломерулонефрит 
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C. системний червоний вовчак 
D. мієломна хвороба 
E. серцево-судинна недостатність 
 
12. Хворому Ю., 60 років, який страждає на вторинний амілоїдоз на тлі 
бронхоектатичної хвороби, не доцільно призначати: 
A. казеїн 

B. димексид  
C. унітіол 
D. колхіцин 
E. делагіл 
 

Тема: Гостре пошкодження нирок 
 

Тестові завдання 1 рівня: 

 

1. Які показання до проведення гемотрансфузії у початковій олігоанурічній 
стадії гострого пошкодження нирок: 
A. анемія при кількості еритроцитів 2х10

12
 /л і нижче 

B. анемія при кількості еритроцитів 3х1012 /л 
C. анемія при кількості еритроцитів 4х1012 /л 
D. анемія при кількості еритроцитів 4х1012 /л 
E. анемія при кількості еритроцитів 1х1012 /л 
 
2. Назвіть препарати крові та їхні дози, що призначаються хворим з гострим 
пошкодженням нирок, з метою заміщення, при анемії: 
A. відмиті свіжозаморожені еритроцити по 3-5 мл/кг маси тіла 

B. консервована кров 5-7 денного терміну зберігання по 3-5 мл/кг маси тіла 
C. свіжозаморожена плазма крові 
D. альбумін 
E. тромбоцитарна маса 
 
3. Який метод є найбільш ефективним для лікування гострого пошкодження 
нирок: 
A. гемодіаліз 

B. плазмаферез 
C. гемосорбція 
D. гемофільтрація 
E. перитонеальний діаліз 
 
4. Який комплекс лікувальних заходів призначається в поліуричній стадії 
гострого пошкодження нирок: 
A. обмеження парентерального введення рідини, гепаринізація, 

призначення препаратів калію 

B. збільшення водно-сольового і калорійного навантаження 
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C. зниження водно-сольового і калорійного навантаження 
D. обмеження водно-сольового і калорійного навантаження 
E. збільшення водно-сольового навантаження 
 
5. Назвіть антибактеріальні препарати, які абсолютно протипоказані в 
олігоанурічний стадії гострого пошкодження нирок: 
A. сульфаніламіди, нітрофурани, тетрацикліни, аміноглікозиди 

B. напівсинтетичні пеніциліни, макроліди, цефалоспорини 
C. нітрофурани 
D. тетрацикліни 
E. ульфаніламіди 
 
6. Які із перерахованих причин гострого пошкодження нирок відноситься 
до післяренальних? 
A. сечокам'яна хвороба 

B. гострий гломерулонефрит 
C. серцева недостатність 
D. рабдоміоліз 
E. септицемія 
 
7. Яка із перерахованих причин гострого пошкодження нирок відноситься 
до преренальних? 
A. септичний шок 

B. сечокам'яна хвороба 
C. гострий гломерулонефрит 
D. гострий тубулоінтерстиціальний нефрит 
E. контраст-індукована нефропатія 
 
8. Яка із перерахованих причин гострого пошкодження нирок відноситься 
до ренальних? 
A. гострий гломерулонефрит 

B. обструкція сечоводів 
C. гостра серцева недостатність 
D. сечокам’яна хвороба 
E. септичний шок 
 
9. Ускладненням гострого тубулоінтерстиціального нефриту може бути: 
A. гостре пошкодження нирок 

B. гострий пієлонефрит 
C. нефротичний криз 
D. тромбоз ниркових вен 
E. інфаркт нирки 
 
10. Ренальне гостре пошкодження нирок характеризується: 
A. азотемією 
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B. ліпідурією 
C. гіпоосмолярністю сечі 
D. рясним осадом в сечі 
E. низькою концентрацією рівнюнатрію в сечі 
 
11. Чи є вірним твердження, що сечовина, креатинін і глюкоза фільтруються 
у клубочках: 
A. так 

B. ні, повністю фільтрується тільки глюкоза 
C. ні, повністю фільтрується тільки креатинін та глюкоза 
D. ні, повністю фільтрується тільки сечовина 
E. ні, повністю фільтрується тільки креатинін 
 
12. До припинення фільтрації у нирці призводить: 
A. зниження систолічного АТ нижче 60 мм рт. ст. 

B. підвищення гідростатичного тиску в капсулі Шумлянського-Боумена до 
15мм рт. ст. 
C. підвищення онкотичного тиску плазми до 40 мм рт. ст. 
D. прискорення ниркового кровоплину до 600 мл/хв 
E. зниження діастолічного АТ нижче 60 мм рт. ст. 
 
13. Які із перерахованих етіологічних факторів гострого пошкодження нирок 
зустрічаються рідше? 
A. травматичні 

B. медикаментозні 
C. вірусні 
D. бактеріальні 
E. імунні 
 
14. Вкажіть ознаку, не характерну для гострого пошкодження нирок: 
A. нефросклероз 

B. гострий початок 
C. олігурія 
D. гіперкаліємія 
E. колапс 
 
16. Вкажіть основну причину смерті хворих на гемодіалізі: 
A. серцево-судинні захворювання 

B. гострий вірусний гепатит 
C. уремічна легеня 
D. онкологічні захворювання 
E. діалізний амілоїдоз 
 
17. Оберіть групу антибіотиків, що найчастіше викликає гостре 
пошкодження нирок? 
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A. аміноглікозиди 

B. пеніциліни 
C. цефалоспорини 
D. макроліди 
E. тетрацикліни 
 
18. Ознаки, які вказують на явища гіпергідраціі при гострому пошкодженні 
нирок: 
A. гіпонатріємія 

B. гіпернатріємія 
C. гіперкаліємія 
D. гіпокаліємія 
E. гіпокальціємія 
 
19. Оберіть групу препаратів, що найчастіше викликає гостре пошкодження 
нирок? 
A. нестероїдні протизапальні засоби 

B. протидіарейні засоби 
C. антиагреганти 
D. ентеросорбенти 
E. всі перераховані 
 
20. Оберіть ознаку, що не характерна для ураження клубочкового апарату 
нирок: 
A. бактеріурія 

B. гематурія 
C. циліндрурія 
D. протеїнурія 
E. ниркова недостатність різного ступеня вираженості 
 
21. Підвищення рівня азотистих шлаків в крові - це: 
A. уремія 

B. гіперпротеїнемія 
C. гіперхолестеринемія 
D. гіперліпідемія 
E. гіперурікемія 
 
22. Азотисті шлаки в організмі вважають продуктом метаболізму: 
A. білків 

B. вітамінів 
C. жирів 
D. вуглеводів 
E. мікроелементів 
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23. Оберіть ознаки, що характерні для ураження клубочкового апарату 
нирок: 
A. все перераховане 
B. циліндрурія 
C. протеїнурія 
D. хронічна ниркова недостатність 
E. гостре пошкодження нирок 
 
24. Для диференційної діагностики між гострим пошкодженням нирок та 
гострою затримкою сечі у результаті інфравезикальної обструкції виконують: 
A. катетеризацію сечового міхура 

B. УЗД нирок 
C. загальний аналіз крові 
D. КТ органів малого тазу з контрастуванням  
E. МРТ органів малого тазу з контрастуванням 
 
25. ІІІ стадія гострого пошкодження нирок ренального походження (стадія 
відновлення діурезу та поліурії) триває: 
A. 5 -10 днів 

B. 10-14 днів 
C. від декількох годин до 3 діб 
D. 6-12 місяців 
E. 14-21 день 
 
26. ІІ стадія гострого пошкодження нирок  ренального походження 
(азотемічна або олігоанурична стадія) триває: 
A. 10-14 днів 

B. від декількох годин до 3 діб 
C. 5-10 днів 
D. 6-12 місяців 
E. до 1 місяця 
 
27. І стадія гострого пошкодження нирок ренального походження (початкова 
або латентна стадія) триває: 
A. від декількох годин до 3 діб 

B. 10-14 днів 
C. 6-12 місяців 
D. 5-10 днів 
E. 7-10 днів 
 
28. ІV стадія гострого пошкодження нирок ренального походження (стадія 
одужання) триває: 
A. 6 -12 місяців 

B. 10-14 днів 
C. від декількох годин до 3 діб 
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D. 5-10 днів 
E. 2 роки 
 
29. При гіперкаліємії > 7,5 ммоль/л виникає необхідність: 
1. термінового гемодіалізу 

2. плазмаферезу 
3. призначення ентерособентів 
4. консервативної дезінтоксикаційної терапії 
5. перитонеального діалізу 
 
30. При контраст-індукованій нефропатії гостре пошкодження нирок 
проявляється після внутрішньоартеріального введення рентгенконтрастної 
речовини протягом: 
A. від 1 до 3 днів 

B. 7 днів 
C. 14 днів 
D. 21 дня 
E. 28 днів 
 

Тестові завдання 2 рівня: 

 

1. Які лікувальні заходи призначаються в поліуричній стадії гострого 
пошкодження нирок: 
A. обмеження парентерального введення рідини 

B. гепаринізація 

C. призначення препаратів калію 
D. обмеження водно-сольового і калорійного навантаження 
E. збільшення водно-сольового навантаження 
 
2. Оберіть групи препаратів, що найчастіше викликає гостре пошкодження 
нирок? 
A. рентгенконтрастні речовини 

B. аміноглікозиди 

C. антиагреганти 
D. ентеросорбенти 
E. міорелаксанти 
 
3. Оберіть ознаки, що не характерні для ураження клубочкового апарату: 
A. бактеріурія 

B. мікролітіаз 

C. циліндрурія 
D. протеїнурія 
E. ниркова недостатність різного ступеня вираженості 
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4. Які із перерахованих причин гострого пошкодження нирок відносяться до 
післяренальних? 
A. сечокам'яна хвороба 

B. обструкція сечоводів  

C. серцева недостатність 
D. рабдоміоліз 
E. септицемія 
 
5. Які із перерахованих причин гострого пошкодження нирок відносяться до 
ренальних? 
A. гострий гломерулонефрит 

B. гострий тубулоінтерстиційний нефрит 

C. контраст-індукована нефропатія 

D. сечокам'яна хвороба 
E. септичний шок 
 
6. Які із перерахованих причин гострого пошкодження нирок відносяться до 
преренальних? 
A. септичний шок 

B. гостра масивна крововтрата 

C. опікова хвороба 

D. гострий тубулоінтерстиціальний нефрит 
E. контраст-індукована нефропатія 
 
7. Найбільш надійною та простою ознакою гострого пошкодження нирок є 
підвищення в плазмі крові: 
A. креатиніну 

B. сечовини 

C. фосфору  
D. сечової кислоти 
E. кальцію 
 
8. Екскреторна урографія при гострому пошкодженні нирок протипоказана 
у зв’язку з: 
A. гіперазотемією 

B. відсутністю контрастування сечових шляхів 

C. гіпокаліємією 
D. кіперкаліємією 
E. не протипоказана 
 
9. ІІ стадію гострого пошкодження нирок ренального походження 
називають: 
A. азотемічна 

B. олігоанурична 

C. поліурична 
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D. початкова 
E. одужання 
 
10. ІІІ стадію гострого пошкодження нирок ренального походження 
називають: 
A. поліурична 

B. відновлення діурезу 
C. олігоанурична 
D. азотемічна  
E. одужання 
 
11. Першими проявами гіперкаліємії при гострому пошкодженні нирок 
можуть бути: 
A. тяжка аритмія 

B. зупинка серця у діастолу 

C. параліч м’язів 

D. зупинка серця у систолу 
E. легенева гіпертензія 
 
12. Ознаками гіперкаліємії > 7,5 ммоль/л на ЕКГ є: 
A. високий «пікоподібний» зубець Т 

B. відсутність зубця Р 

C. подовження комплексу QRS 

D. зменшення інтервалу комплексу QRS  
E. сплощений зубець Т 
 
13. Симптомами тяжкої гіперкаліємії є: 
A. брадикардія 

B. атриовентрикулярна блокада 

C. гостра дихальна недостатність 

D. тахікардія 
E. артеріальна гіпертензія 
 
14. Гостре пошкодження нирок діагностується на підставі: 
A. швидкого наростання креатинемії (на ≥26,5 ммоль/л (0,3 мг/дл)) 

впродовж 48 год 

B. зниження темпу діурезу <0,5 мл/кг м. т. впродовж >6 наступних годин 

C. швидкого наростання диспротеїнемії 
D. зростання темпу діурезу <0,5 мл/кг м. т. протягом >6 наступних годин 
E. швидкого наростання креатинемії (на ≥26,5 ммоль/л (0,3 мг/дл)) 
впродовж 24 год 
 
15. Невідкладні показання до проведення замісної ниркової терапії це: 
A. гіпергідратація (набряк легень) 

B. уремічна енцефалопатія (порушення свідомості, судоми) 
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C. уремічний перикардит 

D. гіпогідротація  
E. злоякісна гіпертензія 

 
Тестові завдання 3 рівня: 

 

1. Фермер 28 років, госпіталізований до стаціонару зі скаргами на нудоту, 
блювання, біль у поперековій ділянці, головний біль, зменшення діурезу до 200 
мл на добу. Хворіє близько 5 днів, симптоми виникли після обробки поля 
отрутохімікатами. Об’єктивно: набряк повік, АТ 160/110 мм рт. ст. У крові: 
ШЗЕ – 38 мм/год. В сечі: питома вага – 1024, білок – 2,18 г/л, лейкоцити – 10-12 
в п/з, вилужені еритроцити – 16-20 в п/з, гіалінові циліндри 2-3 в п/з. Яке з 
обстежень буде першочерговим у даному випадку? 
A. дослідити рівень креатиніну та сечовини крові 

B. УЗД нирок та простати 
C. екскреторна урографія 
D. висхідна урографія 
E. нефробіопсія 
 
2. Хворий А., 48 років, звернувся зі скаргами на нудоту, блювання, біль у 
поперековій ділянці, головний біль, задишку при незначному навантаженні, 
запаморочення, відчуття мерехтіння «мушок» перед очима, зменшення 
кількості сечі. З анамнезу: 4 дні тому обробляла присадибну ділянку 
отрутохімікатами. Об’єктивно: набряк обличчя та гомілок, АТ 170/115 мм рт. 
ст. У сечі: питома вага – 1018, білок – 1,9 г/л, лейкоцити – 12-15 в п/з, вилужені 
еритроцити – 25-30 в п/з, гіалінові циліндри – 4-5 в п/з. Діурез – 500 мл на добу. 
Що, на Вашу думку, спричинило такий стан хворої? 
A. гостре пошкодження нирок 

B. хронічна ниркова недостатність 
C. зневоднення через втрату рідини при блюванні 
D. артеріальна гіпертензія 
E. дисциркуляторна енцефалопатія 
 
3. Хвора 45 років, госпіталізована до реанімаційного відділення. Загальний 
стан вкрай тяжкий, сопор. Шкіра землистого кольору, волога, тургор 
зменшений. Ps частий, напружений 105/хв. АТ – 180/100 мм рт. ст. Тонус м'язів 
підвищений. Всі рефлекси підвищені. В повітрі запах аміаку. Яке ускладнення 
розвинулося у хворої? 
A. уремічна кома 

B. алкогольна кома 
C. діабетична кома 
D. печінкова кома 
E. кетоацидотична кома 
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4. Жінка 48 років, після ДТП, оперована з приводу розриву селезінки. З 
черевної порожнини видалено до 2,2 л крові. Найбільш частим ускладненням 
гострої крововтрати у даному випадку може бути: 
A. гостре пошкодження нирок 

B. респіраторний дистрес-синдром 
C. хронічна ниркова недостатність 
D. гостра печінкова недостатність 
E. залізодефіцитна анемія 
 
5. У пацієнтки В. 42 років, після значної крововтрати під час пологів 
розвинулася тривала олігурія, що змінилася поліурією. Клініко-лабораторні 
показники: гіпокаліємія, гіпотонія, підвищення рівня креатиніну та сечовини 
крові, анемія середнього ступеню важкості. Що спричинило данийдану 
клінічну ситуацію? 
A. гостре пошкодження нирок 
B. прееклампсія 
C. інтоксикація 
D. хронічна ниркова недостатність  
E. еклампсія 
 
6. Пацієнтці 72-х років виконана лівобічна нефректомія. Інтраопераційна 
крововтрата – 1600 мл, після якої впродовж 55 хвилин відмічалась гіпотонія, 
надалі розвинулася анурія. Яка, на Вашу думку, причина анурії? 
A. гостре пошкодження нирок 
B. обтурація сечового катетера кров’яним згустком 
C. інтоксикація 
D. синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові 
E. постгеморагічна анемія 
 
7. Жінка 50 років, скаржиться на загальну слабкість, нудоту, відразу до їжі, 
зменшення кількості сечі за останню добу до 200 мл. З анамнезу відомо, що 
напередодні мала контакт з аніліновими барвниками. При обстеженні: шкіра 
бліда, землистого відтінку. Тони серця приглушені, АТ – 120/65 мм рт. ст. 
Креатинін крові – 0,5 ммоль/л, К – 6,1 ммоль/л. Добовий діурез – 150 мл. 
Визначте попередній діагноз: 
A. гостре пошкодження нирок 
B. гострий пієлонефрит 
C. гострий гломерулонефрит 
D. амілоїдоз нирок 
E. хронічний гломерулонефрит 
 
8. У пацієнтки з гострим пошкодженням нирок, яке розвинулося внаслідок 
обструкції сечоводів конкрементами, діурез – 40 мл за добу. Визначте характер 
анурії. 
A. постренальна 
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B. ренальна 
C. преренальна 
D. поєднана ( преренальна та ренальна) 
E. змішана 
 
9. У вагітної 35 років, у результаті відшарування плаценти, розвинулась 
масивна крововтрата. Оперована. Проведено гемотрансфузія (більше 2 л 
донорської крові), впродовж наступних 12-ти годин відмітила зменшення 
діурезу до 40 мл. Сеча червоного кольору, «лакова». Яка найбільш імовірна 
причина анурії? 
A. переливання несумісної крові 

B. зниження АТ під час операції 
C. перев'язка сечоводів під час операції 
D. гіпотонія у післяопераційному періоді 
E. недостатньо відновлений обсяг рідини 
 
10. У жінки 63 років в наслідок значної крововтрати через розрив нирки, під 
час операції перелито 3 л донорської крові. Протягом 8 годин після операції 
гемодинаміка стабільна. Діурез становить 200 мл. Сеча червоного кольору, 
«лакова». Який характер гострого пошкодження нирок? 
A. ренальна 

B. преренальна 
C. постренальна 
D. змішана 
E. інтоксикаційне 
 
11. У пацієнтки 19 років позаматкова вагітність, що ускладнилася розривом 
труби та масивною крововтратою. Гемодинаміка нестабільна, переливання 5 л 
донорської крові. У наступні 10 годин після операції АТ не вище 70/40 мм рт. 
ст. Після інфузійної терапії діурез не перевищує 180 мл. Назвіть найбільш 
імовірний характер олігурії? 
A. преренальна 

B. ренальна 
C. постренальна 
D. поєднана ( преренальна та ренальна) 
E. змішана 
 
12. У пацієнтки 50 років, внаслідок полікістозу нирок розвинулася ниркова 
недостатність. Обєєктивно: АТ 175/100 мм. рт. ст., креатин сироватки – 176 
мкмоль/л, К – 5,3 ммоль/л. Слід призначати все нижче перераховане, крім: 
A. програмного гемодіалізу 

B. малобілкової дієти 
C. дезінтоксикаційної терапії 
D. гіпокалієвої дієти 
E. антигіпертензивної терапії 
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13. У породіллі 39 років, після крововтрати під час пологів виникла тривала 
олігурія. 10 днів відмічає загальну слабкість, задишку, збільшення кількості 
сечі до 5 л за добу. Клініко-лабораторні показники: гіпотензія, аритмія, 
гіпокаліємія, азотемія, анемія середнього ступеню важкості. Вкажіть причину 
серцево-судинних порушень: 
A. гіпокаліємія 

B. поліурія 
C. анемія 
D. гіперазотемія 
E. пологи 
 
14. Хвора А., 40 років, третю добу перебуває у відділенні інтенсивної терапії 
після перенесеної кровотечі з розвитком геморагічного шоку. Добовий діурез – 
40 мл. Другу добу зазначає на нудоту та блювання, неадекватно визначає свій 
стан. ЦВТ – 160 мм вод. ст., при аускультації: у легенях останні 2 години 
відзначаються розповсюджені вологі хрипи. ЧД – 37/хв. У крові: залишковий 
азот – 79 ммоль/л, К – 6,9 ммоль/л, Cl – 81 ммоль/л, Na – 129 ммоль/л, Ht – 0,33, 
Hb – 98 г/л, креатинін крові – 1,025 ммоль/л. Яке ускладнення виникло у 
хворої? 
A. гостре пошкодження нирок 

B. гостра серцева недостатність 
C. гіпостатична пневмонія 
D. дегідратація у зв’язку з гіповолемією 
E. постгіпоксична енцефалопатія 
 
15. У хворої, 56-ти років, на 2 добу після ампутації матки виникла гарячка, 
ниючий біль у поперековій ділянці з обох сторін, діурез – 50 мл за добу. При 
УЗД – двобічний уретерогідронефроз. Який з запропонованих методів найбільш 
доречний для визначення рівня обструкції сечоводів? 
A. КТ органів сечовидільної системи та органів малого тазу 

B. реносцинтиграфія 
C. видільна урографія 
D. доплерографія 
E. радіоізотопна ренографія 
 
16. У юнака 18-ти років після отримання опіків ІІІ ступеня на 3 добу виникли 
масивні набряки, відраза до їжі, нудота, блювання, свербіж шкіри, головний 
біль, спрага, запах аміаку з рота. У крові: сечовина – 49 ммоль/л, креатинін – 
0,877 ммоль/л, калій плазми крові – 7,6 ммоль/л, еритроцити – 2,3х1012/л, в сечі 
– білок – 4,1 г/л , еритроцити – на 1/3 поля зору, циліндри еритроцитарні – 5-8 в 
п/з, зернисті – 3-4 в п/з, восковидні – 2-3 в п/з. Про яке ускладнення йде мова? 
A. гостре пошкодження нирок 

B. амілоїдоз нирок 
C. токсична нефропатія 
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D. карбункул нирки 
E. гострий пієлонефрит 
 
17. Хвора П., 80 років, госпіталізований з приводу 3-денної анурії внаслідок 
блоку нирок конкрементами. Після відновлення діурезу шляхом виконання 
двобічної нефростомії діурез в перший день склав 5,6 л. Які порушення в 
організмі складають найбільшу загрозу для життя хворого? 
A. гіпокаліємія 

B. уремія 
C. гіпокальциємія 
D. гіперкаліємія 
E. гіпопротеїнемія 
 
18. Будівельник 40 років поступив в нефрологічний центр зі скаргами на 
ниючий біль в епігастральній ділянці, слабкість, нудоту, блювоту. Відзначає 
зменшення добового діурезу до 40 мл. З анамнезі – мав контакт з фарбою за 
день до появи вищезазначених скарг. Це свідчить про розвиток анурії: 
A. ренальної 

B. постренальної 
C. поєднаної (ренальної та постренальної)  
D. преренальної 
E. поєднаної (преренальної та ренальної)  
 
19. На прийом до сімейного лікаря з’явилась хвора 25-ти річного віку. 
Пред’являє скарги на зменьшення кількості виділеної сечі до 0,5 мл/кг/год. 
впродовж останніх 12 годин. З анамнезу: скарги виникли після проведення КТ 
ОГК з в/в підсиленням рентгеноконтрастним засобом. До проведення 
дослідження – рівень креатиніну 100 мкмоль/л. При обстеженні у БАК 
виявлено підвищення рівню креатиніну – до 200 мкмоль/л. Якому критерію 
RIFLE гострого ушкодження нирок відподає дана клінічна ситуація?  
A. пошкодження (I) 

B. ризик (R) 
C. недостатність (F) 
D. обмеження функції (L) 
E. втрата функції (E) 
 
20. Чоловік 65 років, скаржиться на загальну слабкість, зменьшення кіькості 
виділеної сечі до 30 мл за добу, біль у поперековій ділянці. З анамнезу: 
впродовж 3 міс. страждає на пієлонефрит, 5 днів тому переніс ТЕЛА. 
Об'єктивно: шкіряні покрови бліді, акроціаноз. Ps - 60 за 1 хв., ритмічний, АТ –
80/50 мм рт. ст. При аускультації серця тони глухі, акцент ІІ тону над ЛА. При 
дослідженні: креатинін – 351 мкмоль/л, швидкість клубочкової фільтрації – 15 
мл/хв. Яка форма гострого пошкодження нирок розвинулась у хворого? 
A. преренальна 

B. ренальна 
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C. постренальна 
D. аренальна 
E. усі вище перераховані 
 
21. У хворого 38 років, кухаря, первинно-хронічний гломерулонефрит, ХНН 
ІІІ ст. Знаходиться на амбулаторному лікуванні програмним гемодіалізом з 
інтервалом двічі на тиждень. Об’єктивно: Зріст – 176 см, маса тіла 90 кг. АТ 
160/100 мм рт. ст. При обстеженні: сечовина – 10,3 ммоль/л, креатинін – 337 
мкмоль/л, заг. білок – 67 г/л, альбумін – 34 г/л. Вкажіть загальні принципи 
лікування хворого. 
A. усі вище перераховані 

B. корекція водно-електролітних порушень і кислотно-лужного стану 
C. профілактика вторинного гіперпаратиреозу 
D. лікування гіпертензивного синдрому 
E. адекватний вміст білка, фосфору і калію у дієті величині ШКФ  
 
22. Після лікування хворої П., 36-ти річного віку з приводу негоспітальної 
пневмонії препаратами групи аміноглікозидів, у поєднанні з сульфаніламідами 
виявлено підвищення рівню креатиніну до 360 мкмоль/л., у пробі сечі по 
Зимніцькому добовий діурез склав 500 мл. Про яку стадію гострого 
пошкодження нирок необхідно думати? 
A. недостатність (F) 

B. ризик (R) 
C. пошкодження (I) 
D. обмеження функції (L) 
E. втрата функції (E) 
 
23. Пацієнт Р., 28 років, поступив да клініки зі скаргами на зменшення 
кількості сечі впродовж останніх 6 год. до 210 мл. З анамнезу: нещодавно 
пройшов курс лікування ацикловіром. Об’єктивно: загальний стан відносно 
задовільний. Шкіра звичайного кольору, волога. Ps – 90 за 1 хв. АТ 140/100 мм 
рт. ст. При  обстеженні: креатинін – 160 мкмоль/л. Якому критерію RIFLE 
гострого ушкодження нирок відподає дана клінічна ситуація?  
A. ризик (R) 

B. недостатність (F) 
C. пошкодження (I) 
D. обмеження функції (L) 
E. втрата функції (E) 
 
Тема: Хронічна ниркова недостатність 

 

Тестові завдання 1 рівня: 

 

1. Який морфологічний тип гломерулонефриту найшвидше призводить до 
формування хронічної ниркової недостатності: 
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A. фокально-сегментарний склероз (гіаліноз) 

B. «мінімальні»зміни клубочків 
C. мезангіо-проліферативний 
D. мембранозний 
E. мембрано-проліферативний 
 
2. Для хронічного гломерулонефриту у стадії хронічної ниркової 
недостатності характерно все перераховане, крім: 
A. вираженого нефротичного синдрому 

B. анемії 
C. гіперкаліємії 
D. артеріальної гіпертензії 
E. гіперурікемії 
 
3. Який біохімічний показник найсуттєвіше змінюється при хронічній 
нирковій недостатності? 
A. креатинін 

B. альбумін 
C. холестерин 
D. уробілін 
E. білірубін 
 
4. Яка проба дозволяє визначити швидкість клубочкової фільтрації? 
A. проба Реберга - Тареєва 

B. проба за Нечипоренко 
C. проба за Зимницьким 
D. проба за Аддис - Каковським 
E. проба за Амбюрже 
 
5. Зміна кольору шкіри (на жовтушний або землистий) у хворих на хронічну 
ниркову недостатності залежить від: 
A. порушення виділення урохрому 

B. підвищення прямого білірубіну 
C. підвищення непрямого білірубіну 
D. накопичення гемосидерину 
E. наявності холалемії 
 
6. Для хворих на хронічну ниркову недостатність І-го ступеню характерні 
всі нижче перераховані ознаки, крім: 
A. коливання щільності сечі в межах 1010-1025 

B. поліурії 
C. ніктурії 
D. гіпостенурії 
E. ізостенурії 
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7. Яка ознака не характерна для патології клубочкового апарату нирок? 
A. бактеріурія 

B. гематурія 
C. циліндрурія 
D. протеїнурія 
E. хронічна ниркова недостатність різного ступеню  
 
8. Яка з ознак найбільш характерна для хронічної ниркової недостатності: 
A. гіперазотемія 

B. дизурія 
C. еритремія 
D. ліпідурія 
E. гіпокаліємія 
 
9. Які зміни у аналізах сечі розцінюються як прояв хронічної ниркової 
недостатності? 
A. максимальна щільність сечі в пробі Зимницкого 1011 

B. протеїнурія більше 3,5 грам на добу 
C. макрогематурія 
D. мікрогематурія 
E. максимальна щільність сечі в пробі Зимницкого 1020 
 
10. Хронічна ниркова недостатність розвивається при хронічному: 
A. гломерулонефриті 

B. гепатиті 
C. панкреатиті 
D. циститі 
E. уретриті 
 
11. При хронічній нирковій недостатності спостерігається: 
A. нудота, блювання 

B. тахікардія, екзофтальм 
C. гіпотермія 
D. поллакіурія 
E. артеріальна гіпотензія 
 
12. Хронічна ниркова недостатність обумовлена: 
A. атрофією клубочків 

B. атрофією канальців 
C. запаленням канальців 
D. запаленням клубочків 
E. дисфункцією юкстагломерулярного апарату нирок 
 
13. Підвищення рівня азотистих шлаків в крові називають: 
A. уремією 
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B. холалемією 
C. дишурією 
D. дисгевзією 
E. гіперурікемією 
 
14. Азотисті шлаки в організмі утворюються при розпаді: 
A. білків 

B. вітамінів 
C. жирів 
D. вуглеводів 
E. мікроелементів 
 
15. При яких захворюваннях найчастіше зустрічається нефропатія з 
абдомінальним синдромом? 
A. при всіх перерахованих  

B. вузликовий периартеріїт 
C. гострий алкогольний гепатит 
D. кріоглобулінемічний васкуліт 
E. пурпура Шенлейн - Геноха 
 
16. Як змінюється рівень калію в плазмі крові при хронічній нирковій 
недостатності: 
A. підвищується 

B. знижується 
C. не змінюється 
D. змінюється в залежності від показника натрію 
E. не закономірно 
 
17. Якими ранніми ознаками характеризується хронічна ниркова 
недостатність? 
1. зниженням швидкості клубочкової фільтрації та осмолярності сечі 

2. олігурією, набряками 
3. олігурією, анемією 
4. зниженням швидкості клубочкової фільтрації та підвищенням 
осмолярності сечі 
5. протеїнурією, набряками 
 
18. Який з перерахованих нижче сечогінних препаратів є препаратом вибору 
при III-IV ступенях хронічної ниркової недостатності? 
A. торасемід 

B. тріамтерен 
C. гіпотіазид 
D. верошпірон 
E. індапамід 
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19. Яка з наведених змін органів дихання є найбільш характерною для IV 
ступеню хронічної ниркової недостатності? 
A. інтерстиціальний набряк легень 

B. дифузний пневмосклероз 
C. емфізема легень 
D. булли 
E. інфільтрація у верхніх відділах легень 
 
20. Яка основна причина розвитку анемії при хронічній нирковій 
недостатності: 
A. дефіцит еритропоетину 

B. токсичний вплив на кістковий мозок уремічних токсинів 
C. дефіцит заліза у крові 
D. токсична дія ліків 
E. дефіцит фолієвої кислоти 

 
Тестові завдання 2 рівня: 

 
1. Для хронічного гломерулонефриту у стадії хронічної ниркової 
недостатності характерно все перераховане, крім: 
A. вираженого нефротичного синдрому 

B. гіпокаліємії 

C. гіперкаліємії 
D. артеріальної гіпертензії 
E. гіперурікемії 
 
2. Які біохімічні показники найсуттєвіше змінюються при хронічній 
нирковій недостатності: 
A. креатинін 

B. сечовина 

C. ліпіди 
D. уробілін 
E. білірубін 
 
3. Для хворих на хронічну ниркову недостатність І-го ступеню характерні 
всі нижче перераховані ознаки, крім: 
A. коливання щільності сечі в межах 1010-1021 

B. олігурії 

C. ніктурії 
D. гіпостенурії 
E. ізостенурії 
 
4. Які ознакі не характерні для патології клубочкового апарату нирок? 
A. бактеріурія 

B. уратурія 
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C. гематурія 
D. протеїнурія 
E. хронічна ниркова недостатність різного ступеню  
 
5. Які ознаки найбільш характерні для хронічної ниркової недостатності: 
A. гіперазотемія 

B. гіпекаліємія 

C. анемія 

D. ліпідурія 
E. гіпокаліємія 
 
6. Хронічна ниркова недостатність розвивається при хронічному: 
A. гломерулонефриті 

B. пієлонефриті 
C. панкреатиті 
D. циститі 
E. уретриті 
 
7. Назвіть клінічні симптоми які не характерні для хронічної ниркової 
недостатності: 
A. збільшення лімфатичних вузлів  

B. зниження артеріального тиску 

C. сухість у роті  
D. артеріальна гіпертензія  
E. нудота, блювота  
 
8. Покращення яких показників відмічається при проведенні гемо- чи 
перитонеального діалізу у хворих з хронічною нирковою недостатністю? 
A. водно-електролітного обміну 

B. кислотно-лужного стану 

C. зниження рівню сечовини та креатиніну 

D. зниження температури тіла 
E. нормалізації сатурації кисню 
 
9. Які фактори підсилюють нефротоксичну дію аміноглікозидів? 
A. наявність ниркової недостатності до початку лікування 

B. високі дози препаратів 

C. довготривалий курс лікування 

D. наявність артеріальної гіпертензії 
E. наявність гіпертермії 
 
10. Ознаки дегідратації нижче «сухої» ваги при гемодіалізі? 
A. гіпотензія 

B. осиплість голосу 

C. судомний синдром 
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D. гіпертензія 
E. збудження 
 
11. Визначте показники низької концентрації натрію у діалізаті? 
A. гіпотензія 

B. судоми 

C. блювання 

D. свербіж 
E. гіпертензія 
 
12. Який вид анемії розвивається при хронічній нирковій недостатності? 
A. нормохромна 

B. гіпорегенераторна 

C. гіпохромна 
D. гіперрегенераторна 
E. апластична 
 
13. Регуляція фосфорно-кальцієвого обміну здійснюється: 
A. паратгормоном 

B. кальцитоніном  

C. вітаміном Д3 

D. тироксином 
E. адреналіном 
 
14. Чинники, що посилюють секрецію паратгормону при хронічній нирковій 
недостатності? 
A. гіпокальціємія 

B. зменшення 1,25(ОН)2-Д3 

C. резистентність кісток до кальціємічної дії паратгормону 

D. збільшення 1,25(ОН)2-Д3 
E. гіперкальціємія 
 
15. Дисфункція іонорегулюючої функції нирок проявляється: 
A. гіпо- (гіпер-) кальціємією 

B. каліємією, магніємією 

C. ацидозом, алкалозом 
D. хворобою «середніх молекул» 
E. анемією 
 
16. Дисфункція кислотно-лужної рівноваги проявляється: 
A. ацидозом 

B. алкалозом 

C. хворобою «середніх молекул» 
D. набряком 
E. анемією 
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17. Дисфункція інкреторної функції нирок проявляється: 
A. гіпертензією 

B. остеодистрофією 

C. анемією 

D. ацидозом 
E. алкалозом 
 

Тестові завдання 3 рівня: 

 
1. Пацієнт П. 51-ти річного віку відмічає слабкість, головний біль, зниження 
апетиту, нудоти, втрату маси тіла. У 18-ти річному віці переніс гострий 
гломерулонефрит. Близько 20-ти років турбує підвищення артеріального тиску. 
Систематично не лікувався. Після проведеного обстеження виявлені ознаки 
хронічної ниркової недостатності (креатинін – 460 мкмоль/л). Які рекомендації 
щодо харчування необхідно надати хворому?  
A. обмеження вживання білку 

B. збільшення обсягу вжитої рідини  
C. вживання їжі з підвищеним вмістом «лужних» страв  
D. обмеження вживання жирів  
E. обмеження вживання вуглеводів  
 
2. У пацієнтки П. 35-ти річного віку виявлені ознаки хронічної ниркової 
недостатності (креатинін – 460 мкмоль/л). Визначте стадію хронічної ниркової 
недостатності. 
A. ХНН ІІІ ст. 

B. ХНН І ст. 
C. ХНН ІІ ст. 
D. ХНН 0 ст. 
E. ХНН ІV ст. 
 
3. У пацієнта Б. 51 років, що 23 роки хворіє на гломерулонефрит виявлені 
ознаки хронічної ниркової недостатності (креатинін – 460 мкмоль/л). Визначте 
стадію хронічної хвороби нирок? 
A. ХХН ІV ст. 

B. ХХН V ст. 
C. ХХН І ст. 
D. ХХН ІІ ст. 
E. ХХН ІІІ ст. 
 
4. Пацієнтка Р. 25 років, спостерігається з приводу виявлених змін у 
загальному аналізі сечі. Скарг не пред’являє. Подібні зміни були виявлені 5 
місяців тому. Об’єктивно незначна блідість шкіри, набряки над- та під очима. 
Ps - 76/хв. АТ 135/85 мм рт. ст. Симптом постукування негативний. У крові – 
без патологічних змін. У сечі: білок – 0,67 г/л, лейкоцити – 3 - 4 в п./з., 
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еритроцити (вилужені) – 12 - 15 у п./з., циліндри гіалінові 2 - 4 у п./з. Який, на 
Вашу думку, можна встановити діагноз?  
A. ХХН: гломерулонефрит, сечовий синдром 

B. гострий гломерулонефрит, сечовий синдром 
C. ХХН: гломерулонефрит, нефротичний синдром 
D. ХХН: пієлонефрит 
E. туберкульоз нирок 
 
5. Пацієнт 49 років хворіє на пієлонефрит впродовж 25 років. За останні 5 
місяців стан погіршився: погіршився апетит, з’явилась нудота, загальна 
слабкість, поступово зменшився діурез до 800 мл за добу. Об’єктивно: шкіра 
бліда, суха. АТ – 190/100 мм рт. ст. У крові: ер. – 1,9х1012/л; Нb – 69 г/л; К.П. – 
0,9; креатинін – 480 мкмоль/л. Яку стадію хронічної ниркової недостатності 
можна встановити? 

A. ХНН ІІІ  

B. ХНН 0  
C. ХНН І 
D. ХНН ІІ  
E. ХНН ІV 

 
6. Які страви рекомендовані хворому з хронічною нирковою недостатністю 
при рівні креатиніну у крові – 400 мкмоль/л і калію  – 4,1ммоль/л? 
A. відварена картопля 

B. сирна запіканка 
C. яєчня з шинкою 
D. стейк зі смаженою картоплею 
E. молочний коктель 
 
7. Хворий Ж., 40 років, що 12 років страждає на хронічний 
гломерулонефрит скаржиться на прогресуючу задишку, серцебиття, перебої у 
роботі серця, нудоту, періодичне блювання, носові кровотечі, голово кружіння, 
швидку втому. Об’єктивно: шкіра суха, бліда, із жовтушним відтінком та 
слідами розчухів, запах аміаку з ротової порожнини, Ps – 100/хв, AT – 200/120 
мм рт. ст. У крові: Нb – 67 г/л, ШЗЕ – 39 мм/год, сечовина – 49 ммоль/л, 
креатинін – 0,824 ммоль/л, калій – 6,7 ммоль/л. Розвитком якого ускладнення 
обумовлена дана клінічна ситуація? 
A. хронічна ниркова недостатність 

B. гостра серцево-судинна недостатність 
C. гостра ниркова недостатність 
D. гостра легенева недостатність 
E. гіпертензивний криз 
 
8. Пацієнтка 49 років, скаржиться на загальну слабкість, зменшення діурезу 
до 800 мл, неприємні відчуття у ділянці серця. З анамнезу: 25 років страждає на 
хронічний пієлонефрит, періодично лікується стаціонарно та амбулатоно. 4 
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роки тому було оперативне втручання з приводу гострого аппендициту. 
Об’єктивно: шкірні покриви сухі, з жовтушним відтінком. Ps – 90/хв., 
ритмічний, АТ –150/95 мм рт. ст. При аускультації серця тони глухі, 
вислуховується шум тертя перикарду. При дослідженні: креатинін – 0,916 
ммоль/л, швидкість клубочкової фільтрації 4 мл/хв. Калій плазми крові – 7,1 
ммоль/л Яка терапія буде найбільш ефективною у даному випадку?  
A. гемодіаліз 

B. гемосорбція 
C. плазмаферез 
D. перитонеальний діаліз 
E. консервативна терапія 
 
9. Чоловік 38 років, скаржиться на зменшення добового діурезу до 500 мл, 
задишку, загальну слабкість. З анамнезу: 15 років тому переніс гострий 
гломерулонефрит. З того часу не обстежувався і не лікувався. У крові: 
креатинін – 1,23 ммоль/л, калій – 6,7 ммоль/л. Швидкість клубочкової 
фільтрації 5 мл/хв. Яке лікування найбільш доцільне у даному випадку? 
A. гемодіаліз 

B. гемосорбція 
C. плазмаферез 
D. перитонеальний діаліз 
E. призначення дезінтоксикаційної терапії та ентеросорбентів 
 
10. Пацієнтка 39-ти річного віку поступила зі скаргами на ниючий біль у 
поперековій ділянці, переважно зліва, періодичне підвищення температури тіла 
до 37,5 оС, головний біль. З анамнезу: 12 років тому назад діагностований 
гострий пієлонефрит; останні 6 років турбує підвищення АТ до 190/100 мм рт. 
ст. У сечі: білок – 0,82 г/л, лейкоцити – 14-16 в п./з., вилужені еритроцити – 2-4 
у п./з., циліндри гіалінові – 1-2 у п./з. Креатинін сироватки крові – 132 
мкмоль/л. Який з діагнозів найбільш вірогідний у даному випадку?  
A. ХХН ІІ: пієлонефрит  

B. ХХН І: гломерулонефрит  
C. ХХН І: пієлонефрит  
D. ХХН ІІ: гломерулонефрит  
E. гіпертонічна хвороба  
 
11. Хвора 70 років скаржиться на втрату 16 кілограмів маси за 3 місяці, 
постійно прогресуючий біль у поперековій ділянці, загальну слабкість, 
відсутність апетиту, підвищення температури тіла до 37,8оС, періодично у сечі 
помічала згустки крові. При огляді у правому підребер’ї виявляється щільне 
утворення . В ан. крові: Нb – 90 г/л, еритроцити – 2,4х1012/л, лейкоцити – 
4,7х109/л, ШЗЕ – 65 мм/год. Креатинін сироватки крові – 560 мкмоль/л. У сечі: 
ПВ – 1018, білок – 0,9 г/л, еритроцити свіжі та вилужені – на все п./з., місцями – 
скупчення, лейкоцити – 8-10 у п./з. Яка причина уремії? 
A. паранеопластична нефропатія  
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B. геморагічний цистит  
C. туберкульоз нирки 
D. гострий гломерулонефрит  
E. сечо-кам’яна хвороба  
 
12. Хвора 52 років госпіталізована зі скаргами на сухість в роті, слабкість, 
свербіж шкіри, нудоту, задишку, блювання. З анамнезу відомо, що впродовж 
останніх 10 років страждає на нефролітіаз, двічі прооперована з приводу 
гострого гнійного пієлонефриту. Погіршення стану виникло 1 міс. тому, коли 
відмітила збільшення виділення сечі у нічний час, з відносною густиною 1005-
1007. Як називається симптом зміни відносної щільності сечі та про яке 
ускладнення пієлонефриту він свідчить?  
A. гіпостенурія, хронічна ниркова недостатність 

B. гіперстенурія, хронічна ниркова недостатність 
C. гіпостенурія, гостра ниркова недостатність 
D. ізостенурія, нецукровий діабет 
E. ізостенурія, хронічна ниркова недостатність 
 
Тема: Вторинна артеріальна гіпертензія 

 

Тестові завдання 1 рівня: 

 

1. Артеріальна гіпертензія при гломерулонефриті завжди має місце при 
наявності: 
A. нефритичного синдрому 

B. нефротичного синдрому 
C. сечового синдрому 
D. гіпертермічного синдрому 
E. больового синдрому 
 
2. Для якої морфологічної форми гломерулонефриту артеріальна гіпертензія 
не є характерною? 
A. для нефропатії з мінімальними змінами 

B. при мезангіо-капілярному гломерулонефриті 
C. при швидкопрогресуючому гломерулонефриті 
D. при мембранозній гломерулопатії 
E. при IgA-нефропатії 
 
3. Препаратами вибору для лікування АГ при ураженні нирок є: 
A. інгібітори АПФ або блокатори АТ1 рецепторів ангіотензину ІІ  

B. блокатори кальцієвих каналів 
C. тіазидні идіуретики 
D. β-блокатори 
E. петльові діуретики 
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4. При лікуванні хворих з артеріальною гіпертензією не допускається 
сумісне застосування: 
A. інгібіторів АПФ та блокаторів АТ1 рецепторів ангіотензину ІІ 

(сартанів) 

B. блокаторів кальцієвих каналів та інгібіторів АПФ 
C. блокаторів кальцієвих каналів та блокаторів АТ1 рецепторів ангіотензину 
ІІ (сартанів) 
D. β-блокаторів та інгібіторів АПФ 
E. інгібіторів АПФ та діуретиків 
 
5. Основними причинами симптоматичної артеріальної гіпертензії є: 
A. все перераховане вірно  

B. гломерулонефрит  
C. феохромоцитома 
D. синдром Іценго-Кушинга 
E. хронічний пієлонефрит 
 
6. Причиною артеріальної гіпертензії у хворих із синдромом Конна є 
зростання реактивності артеріол до пресорних впливів унаслідок накопичення в 
їхній стінці іонів: 
A. натрію  

B. калію  
C. кальцію 
D. фосфору  
E. магнію 
 
7. Артеріальну гіпертензію при дифузному токсичному зобі називають: 
A. синдромом високого серцевого викиду  

B. синдромом низького серцевого викиду  
C. ендотеліальною дисфункцією 
D. синдромом зниженого пульсового тиску 
E. гіпокінетичним синдромом 
 
8. Прееклампсія, або гестаційна гіпертензія (колишня назва – нефропатія 
вагітних), характеризується підвищенням артеріального тиску у поєднанні: 
A. з протеїнурією і набряками 

B. з дисліпідемією і набряками 
C. з протеїнурією і ліпідурією 
D. з протеїнурією і гіркоагуляцією 
E. з гіперкаліємією і набряками 
 
9. Вкажіть основний механізм розвитку артеріальної гіпертензії при 
гіпоплазії нирки: 
A. активація ренін-ангіотензинової системи внаслідок гіпоперфузії та 

ішемії нирки 
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B. пригнічення ренін-ангіотензинової та симпатичної систем 
C. затримка іонів магнію нирками 
D. затримка іонів фосфору нирками 
E. затримка іонів калію нирками 
 
10. Варіанти уражень ниркових артерій, що призводять до розвитку 
реноваскулярної артеріальної гіпертензії включають: 
A. все перераховане вірно 

B. атеросклероз 
C. системні васкуліти (артеріїт Такаясу, вузликовий периартеріїт) 
D. тромбози при антифофсоліпідному синдромі та пухлинах 
E. пошкодження судин нирок (травми при літотрипсії, трансплантації нирки, 
опромінювання) 
 
11. Провідними лабораторними тестами для встановлення причини 
артеріальної гіпертензії на тлі гломерулонефриту при синдромі Гудпасчера є 
визначення рівню: 
A. антитіл до БМК та БМА 

B. метанефрину та норметанефрину у крові та сечі 
C. натрію і калію у плазмі крові 
D. антитіл до ANA та н ДНК 
E. HLA B2 
 
12. Урологічні захворювання, при яких виникає артеріальна гіпертензія: 
A. полікістоз нирок 
B. кістозний пієлонефрит 
C. солітарна кіста нирки 
D. бігарциноз 
E. сечо-сольовий діатез 
 
13. Найбільш типовий характер перебігу реноваскулярної гіпертензії: 
A. злоякісний, прогресуючий 

B. доброякісний 
C. інтермітуючий 
D. латентний 
E. стабільний, зі схильністю до ускладнень  
 

Тестові завдання 2 рівня: 

 

1. Головими причинами вторинної артеріальної гіпертензії при хронічній 
нирковій недостатності є: 
A. пригнічення продукції вазодилятаторів 

B. зменшення продукції реніну  

C. підвищення утворення ангіотензину 

D. підвищення продукції реніну  
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E. зниження утворення ангіотензину 
 
2. Вкажть провідні механізми розвитку артеріальної гіпертензії при 
гломерулонефриті: 
A. активація ренін-ангіотензинової та симпатичної систем 

B. затримка натрію та води 

C. ремоделювання судин та ендотеліальна дисфункція 

D. затримка іонів калію  
E. утворення циркулюючих імунних комплексів 
 
3. При лікуванні артеріальної гіпертензії, що виникла на тлі 
гломерулонефриту, слід враховувати: 
A. морфологічну форму гломерулонефриту 

B. ступінь артеріальної гіпертензії 

C. ступінь зниження функції нирок 

D. наявність сечового синдрому  
E. наявність нефротичного синдрому 
 
4. Препаратами вибору для лікування артеріальної гіпертензії при ураженні 
нирок є: 
A. інгібітори АПФ  

B. блокатори АТ1 рецепторів ангіотензину ІІ (сартани) 

C. тіазидні діуретики 
D. β-блокатори 
E. блокатори кальцієвих каналів 
 
5. Вкажіть провідні механізми розвитку артеріальної гіпертензії при 
пієлонефриті: 
A. підвищення активності ренін-ангіотензинової системи (частіше – при 

односторонньому ураженні) 

B. гіперволемія (зазвичай – при двосторонніх процесах ) 

C. оклюзуюче ураження різних відділів судинного русла нирок 

(інтралобулярних та аркуатних артерій, потовщення стінки та фіброз 

інтими артеріол) 

D. затримка іонів калію  
E. активація ноцицептивної системи 
 
6. Вкажіть провідні механізми розвитку артеріальної гіпертензії при 
полікістозі нирок: 
A. компресія інтраренальних артерій кістами з розвитком ішемізації 

ниркової тканини 

B. хронічна активація ренін-ангіотензинової та симпатичної систем 

C. поступова втрата функціонуючої паренхіми нирок 

D. затримка іонів натрію нирками 

E. затримка іонів калію нирками 



 180 

 
7. Вторинну артеріальну гіпертензію можна запідозрити у разі: 
A. розвитку гіпертензії в осіб молодого (до 30 років) віку 

B. раптового початку захворювання або погіршення Його перебігу 

C. наявності клінічних ознак хвороб, властивих розвитку вторинних АГ 

D. швидкопрогресуючої або злоякісної АГ (AT >180/120 мм рт. ст.) 

E. розвитку гіпертензії в осіб старшого (після 30 років) віку 
 
8. Причинами артеріальної гіпертензії нефрогенного ґенезу можуть бути: 
A. гломерулонефрит 

B. хронічний пієлонефрит 

C. гестаційна нефропатія 

D. полікістоз нирок 
E. амілоїдоз нирок 
 
9. До ренопаренхіматозної артеріальної гіпертензії відносять ті артеріальні 
гіпертензії, що виникли внаслідок: 
A. хронічного пієлонефриту 

B. гломерулонериту 

C. полікістозу нирок 

D. діабетичної нефропатії  
E. облітеруючого атеросклерозу ниркових судин 
 
10. Назвіть медикаменти, що здатні викликати симптоматичну артеріальну 
гіпертензію: 
A. оральні контрацептиви 

B. стероїди 

C. симпатоміметики 

D. амфетаміни  
E. сартани 
 
11. Назвіть системні захворювання сполучної тканини, що здатні викликати 
симптоматичну артеріальну гіпертензію: 
A. хвороба Такаясу 

B. ревматоїдний артрит з гломерулонефритом 

C. синдром Гудпасчера 

D. геморагічний васкуліт 
E. ревматоїдний артрит з амілоїдозом 
 
12. Назвіть хвороби центральної нервової системи, що здатні викликати 
симптоматичну артеріальну гіпертензію: 
A. пухлини мозку 

B. енцефаліт 

C. черепно-мозкова травма 

D. ураження лімбічної системи 
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E. неврити 
 
13. Варіанти уражень ниркових артерій, які призводять до розвитку 
реноваскулярної артеріальної гіпертензії, включають: 
A. фібром’язову дисплазію 

B. атеросклероз 

C. системні васкуліти (артеріїт Такаясу, вузликовий периартеріїт) 

D. тромбози при антифофсоліпідному синдромі 

E. синдром Бадда-Кіарі 
 
14. У якості скринінгових тестів для діагностики стенозу ниркових артерій 
використовувати не рекомендується: 
A. каптоприловий тест із скануванням нирок 

B. визначення активності реніну у плазмі крові 

C. селективне визначення активності реніну у крові, що відтікає від 

ниркових вен 

D. каптоприловий тест з оцінкою активності реніну плазми після 

прийому каптоприлу 

E. ультразвукову доплерографію нирок 
 
15. Обстеження з метою виявлення клінічно значимого стенозу ниркових 
артерій, у першу чергу, показане категоріям хворих, у яких артеріальна 
гіпертензія: 
1. розвинулась у віці до 30 років 

2. супроводжується зменшенням розміру нирки (атрофія), або різницею 

у розмірах нирок, що перевищує 1,5 см 

3. має злоякісний перебіг 

4. супроводжується погіршенням функції нирок на тлі прийому 

інгібіторів АПФ або сартанів 

5. розвинулась у віці понад 30 років 
 
16. При фібром’язовій дисплазії ниркових артерій блокатори ренін-
ангіотензинової системи протипоказані у випадках: 
A. білатерального ураження ниркових артерій 

B. ураження судин єдиної нирки 

C. атрофії контралатеральної нирки 

D. ШКФ <30 мл/хв./1,73 м
2
 

E. ШКФ >30 мл/хв./1,73 м2 
 

17. Урологічні захворювання, при яких виникає артеріальна гіпертензія: 
A. полікістоз нирок 

B. туберкульоз нирок 

C. кістозний пієлонефрит 
D. солітарна кіста нирки 
E. сечо-сольовий діатез 
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Тестові завдання 3 рівня: 

 

1. Вагітна, термін вагітності – 34 тижні, скаржиться на головний біль, 
зменшення кількості сечі за добу до 500 мл, набряки на гомілках, підвищення 
АТ до 180/105 мм рт. ст. Добова протеїнурія – 2,9 гр., креатинін крові – 98 
мкмоль/л, гематокрит – 39%. Про яке захворювання йде мова?  
A. гестаційну гіпертензію 

B. гострий гломерулонефрит  
C. пієлонефрит вагітних  
D. пієліт вагітних  
E. гіпертонічну хворобу гіпертонічний криз 
 
2. Хвора В., 28 років, скаржиться на гарячку (t – 38,8оС), біль у 

поперековій ділянці та суглобах, набряки на обличчі, які з’явились після 
тривалої інсоляції. Об’єктивно: на щоках та переніссі еритема, збільшені 
підщелепні, шийні та пахвові лімфатичні вузли, суглоби кінцівок набряклі. 
Аускультативно: І тон над верхівкою серця ослаблений, акцент II тону над 
аортою, АТ – 210/110 мм рт. ст. У крові – нормохромна анемія, лейкопенія, 
ШЗЕ – 70 мм/год, виявлені антинуклеарний фактор, антитіла до нативної 
ДНК. У сечі – виражена протеїнурія (до 3,6 г/добу), еритроцитурія, за рахунок 
вилужених форм, циліндрурія. Яким із перерахованих нижче захворювань 
викликана артеріальна гіпертензія? 
A. системний червоний вовчак, люпус-нефрит 

B. ревматоїдний артрит, нефропатія 
C. хронічний гломерулонефрит 
D. інфекційно-токсична нефропатія 
E. склеродермічна нефропатія 
 
3. Хвора Ю. 50 р., скаржиться на головний біль, зниження зору, нудоту, 

сухість в роті, спрагу. Останні 7 років підвищувався АТ. Об’єктивно: шкіра і 
слизові бліді. Ps – 88 за 1 хв, АТ – 200/100 мм рт. ст. Печінка на 2 см нижче 
реберної дуги. Симптом постукування помірно позитивний з обох сторін. У 
крові: еритроцити – 2,3х1012/л, лейк. – 10,1х109/л, ШЗЕ – 50 мм/год. ШКФ – 28 
мл/хв/1,73 м2. У сечі: пит. вага – 1008, білок – 1,78 г/л, еритроцити – 15-18 у 
п./з., лейкоцити – 2-4 у п./з., циліндри гіалінові – 6-7 у п./з. Яке захворювання є 
причиною розвитку артеріальної гіпертензії у даному клінічному випадку? 
A. ХХН ІV: гломерулонефрит  

B. B ХХН ІІІ-б: пієлонефрит  
C. ХХН ІІІ-а: гломерулонефрит 
D. ХХН ІІІ: амілоїдоз нирок  
E. ХХН ІІІ-б: гломерулонефрит 
 
4. Хвора Ч., 45 роки, поступила зі скаргами на тупий біль у поперековій, 

переважно зправа, підвищення температури тіла до субфебрильних цифр, 
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головний біль. З анамнезу: 14 років тому під час вагітності діагностований 
гострий пієлонефрит, впродовж 2 років підвищується АТ (max до 200/110 мм рт. 
ст.). У сечі: білок – 0,87 г/л, лейкоцити – 18-20 у п./з., еритроцити – 2-3 у п./з., 
циліндри гіалінові – 1-2 у п./з. Креатинін сироватки крові – 134 мкмоль/л. Яке із 
перерахованих захворювань може бути причиною артеріальної гіпертензії? 
A. хронічний пієлонефрит 

B. хронічний гломерулонефрит 
C. туберкульоз нирок 
D. амілоїдоз нирок 
E. гіпертонічна хвороба 
 
5. Хворий К. 35 років, скаржиться на загальну слабкість, періодичне 

запаморочення, набряки над- та під очима. 4 тижні тому перехворів на ангіну. 
До вчорашнього дня почував себе задовільно. Об’єктивно: ритм серцевої 
діяльності правильний, ЧСС 92/хв., акцент II тону над аортою, АТ 160/100 мм 
рт. ст. У крові: еритроцити – 3,3 х 1012/л, лейкоцити – 7,5 х 109/л, ШЗЕ – 20 
мм/год. У сечі: білок – 1,56 г/л, лейкоцити – 12-14 у п./з., еритроцити – 25-30 у 
п./з., циліндри: гіалінові – 5-7 у п./з., еритроцитарні – 6-7 у п./з. Діурез  – 1,2 л 
на добу. Яке захворювання призвело до розвитку артеріальної гіпертензії? 
A. гострий гломерулонефрит з нефритичним синдромом  

B. гострий пієлонефрит  
C. люпус-нефрит  
D. гострий тубулоінтерстиційний нефрит 

E. гострий гломерулонефрит з нефротичним синдромо 
 
6. Пацієнт 46 років, терміново госпіталізований, у зв’язку з інтенсивним 
головним болем, частим сечовиділенням, міалгіями, осалгіями. Вважає себе 
хворим близько 3 міс, коли вперше почав відмічати підвищення АТ до 160/120 
мм рт. ст. За цей час схуд на 6 кг. У крові: анемія, ознаки неспецифічного 
запалення. У сечі: ознаки сечового синдрому. При якому з наведених нижче 
системних захворювань сполучної тканини з ураженням нирок спостерігається 
розвиток стабільної ренопаренхіматозної гіпертензії? 
A. вузликовий поліартериїт 

B. гіпертонічна хвороба 
C. ревматоїдний артрит з амілоїдозом 
D. геморагічний васкуліт 
E. гіперсенситивний васкуліт 
 
7. У хворого В., 55 років, запідозрена ренальна артеріальна гіпертензія. Які 
захворювання нирок не супроводжуються артеріальною гіпертензією? 
A. амілоїдоз нирок  

B. хронічний гломерулонефрит 
C. вроджені вади розвитку нирок  
D. гострий дифузнгломерулонефрит 
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E. гострий тубулоі ий нтерстиціальний нефрит 
 

8. У пацієнта 46-ти років з артеріальною гіпертензією виявлено пiдвищення 
рiвню ренiну у плазмi кровi. Це може бути обумовлено розвитком: 
A. нефрогенної гiпертензiї  

B. есенціальної артеріальної гіпертензії 

C. синдрому Конна 
D. хвороби Вакеза 
E. синдрому Іценго-Кушинга 
 
9. При якому із наведених нижче системних захворювань сполучної тканини 
є можливим розвиток вазоренальної артеріальної гіпертензії? 
A. хвороба Такаясу 

B. системний червоний вовчак 
C. гіперсенситивний васкуліт 
D. дерматоміозит 
E. геморагічний васкуліт 
 
10. У пацієнта 44-х років з артеріальною гіпертензією встановлений діагноз: 
системна склеродермія. Артеріальна гіпертензія може бути обумовлена 
ураженням судин нирок. Вкажіть, які судини нирок переважно уражуються при 
системній склеродермії? 
A. міжчасточкові та дугові артерії, капіляри клубочків  

B. міжчасточкові та дугові вени  
C. приносні та виносні артеріоли  
D. ниркова вена  
E. ниркова артерія 
 

11. Пацієнт 29-ти років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на 
інтенсивний головний біль, переважно у потиличній ділянці, мерехтіння 
«мушок» перед очима, біль у лівій половині грудної клітки без чіткого зв’язку з 
фізичним та психоемоційним навантаженням, серцебиття, погіршення зору, 
виражену загальну слабість. Вважає себе хворим 3 роки, коли вперше було 
зареєстровано підвищення АТ до 180/100 мм рт. ст. Прийом інгібіторів АПФ та 
сартанів викликає підвищення АТ з різким погіршенням стану. Напередодні 
звернення: АТ – 220/130 мм рт. ст., систолодіастолічний шум – над боковими 
відділами живота. З анамнезу відомо, що мати хворого померла від ГПМК у 44-
х річному віці. У крові: креатинін – 174 мкмоль/л. Яка патологія є причиною 
артеріальної гіпертензії у пацієнта? 
A. стеноз ниркових артерій  

B. гіпертонічна хвороба 
C. феохромоцитома 
D. хронічний гломерулонефрит 
E. нейроциркуляторна дистонія 
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12. У пацієнта 29-ти років 4 тижні тому вперше виявлено підвищення АТ до 
високих цифр. Призначена антигіпертензивна терапія малоефективна. Яке із 
перерахованих нижче досліджень рекомендується використовувати у якості 
скринінгового тесту для діагностики стенозу ниркових артерій? 
A. дуплексну ультрасонографію ниркових судин 

B. каптоприловий тест з оцінкою активності реніну плазми після прийому 
каптоприлу 
C. каптоприловий тест із скануванням нирок 
D. селективне визначення активності реніну в крові, що відтікає від 
ниркових вен 
E. активність реніну плазми 
 
13. У хворого Д., 56 років діагностований склеродермічний нирковий криз. 
Які лікувальні засоби необхідно призначити хворому у першу чергу? 
A. діаліз  

B. іАПФ короткої дії (моексиприл) 

C. Д- пеніциламін 
D. ферментні препарати, що сповільнюють фіброзоутворення 
E. beta-блокатори (бісопролол) 
 
14. Хворий М., 27 років, скаржиться на біль у поперековій ділянці, яєчках, у 
м’язах та суглобах, підвищення діастолічного АТ, довготривалий 
субфебрилітет, схуднення (> 4 кг за 1 міс.), загальну слабкість. Об’єктивно: 
ІМТ – 16 кг/м2. Сітчасте ліведо на шкірі. Виразки на пальцях, у ділянці 
гомілково-стопнихсуглобів, на передній поверхні гомілок. На передній 
поверхні нижньої кінцівки та дорсальній частині стоп – підшкірні вузлики <2 
см. АТ 150/110 мм рт. ст. У крові: прискорення ШЗЕ та підвищення СРБ, 
нормоцитарна анемія, азотемія, у сечі: помірна протеїнурія і мікрогематурія. 
Який системний васкуліт став причиною артеріальної гіпертензії у хворого? 
A. вузликовий поліартериїт 

B. мікроскопічний поліангіїт 
C. синдром Вегенера 
D. синдром Чарга-Стросса 
E. синдром Гудпасчера 
 

15. У хворого Н., 23 років, скарги на часте сечовиділення, ниючий біль у 
поперековій ділянці з обох сторін, періодичний сухий кашель, відчуття 
неповноцінності вдоху, слабкість. З анамнезу: ознаки сечового синдрому 
вперше виявлені 3 міс. тому. Впродовж останніх 2 міс. відмічає підвищення АТ. 
При обстеженні: у крові – нормохромна анемія, нейтрофільний лейкоцитоз, 
прискорення ШЗЕ, гіперхолестеринемія, виявлені антитіла до БМК. У сечі – 
помірна протеїнурія, еритроцитурія, циліндрурія. Діагностовано 
гломерулонефрит. На Ro-грамі ОГК – двобічні симетричні хмаркоподібні 
інфільтрати у середніх відділах легень. Яке захворювання лежить в основі 
підвищення АТ у хворого? 
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A. синдром Гудпасчера 

B. синдром Чарга-Стросса 
C. вузликовий поліартериїт 
D. кріоглобулінемічний васкуліт 
E. антифосфоліпідний синдром 
 
16. Хворий З., 46 років, пред’являє скарги на періодичний головний біль, 
періодичні напади бронхіальної астми, біль у ногах, відчуття оніміння пальців 
стоп, заложеність носа. З анамнезу: обтяжений алергологічний анамнез, 
близько 2 років виявляється еозинофілія в крові, часті синусити. Впродовж 
останніх 3 міс. відмічає підвищення АТ до високих цифр (max 180/120 мм рт. 
ст.). Антигіпертензивна терапія малоефективна. У крові: виявлено р-ANCA. 
Яка найбільш імовірна причина артеріальної гіпертензії у хворого? 
A. синдром Чарга-Стросса 

B. вузликовий поліартериїт 
C. мікроскопічний поліангіїт 
D. синдром Вегенера 
E. синдром Гудпасчера 
 
17. У хворої Н., 33 років, з обтяженим акушерським анамнезом, виявлений 
тромбоз ниркової вени, що супроводжується внутрішньонирковою 
тромботичною мікроангіопатією з артеріальною гіпертензією, помірною 
протеїнурією, еритроцитурією та незначно підвищеною концентрацією 
креатиніну у сироватці крові. Запідозрена реноваскулярна артеріальна 
гіпертензія. Яку причину артеріальної гіпертензії можна припустити у даній 
клінічній ситуації?  
A. первинний антифосфоліпідний синдром 

B. вторинний антифосфоліпідний синдром 
C. гіпертонічна хвороба 
D. ДВС - синдром 
E. нейроциркуляторна дистонія 
 
18. У хворої Н., 65 років, яка страждає на ревматоїдний артрит близько 7 
років виявлено підвищення АТ. При обстеженні: нормохромна анемія, 
прискорення ШЗЕ, ознаки сечового синдрому. Впродовж 2-х років приймає 
метотрексат 7,5 мг/тиждень. Про який генез артеріальної гіпертензії йде мова? 
A. гломерулонефрит 

B. амілоїдоз нирок 
C. пієлонефрит 
D. полікістоз нирок 
E. есенціальну артеріальну гіпертензію 
 
19. У хворої Н., 35 років, виявлена еритема у вигляді метелика на шкірі щік, 
спинці носа, а також на чолі, навколо очей, у ділянці шиї та зоні декольте, які 
підсилюються під впливом сонячного світла. При обстеженні: артеріальна 
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гіпертензія. У крові: прискорення ШЗЕ, підвищений рівень СРБ, азотемія. 
Наявність аутоантитіл: анти-нДНК, анти-Sm. У сечі: протеїнурія в межах 
нефротичного синдрому, еритроцитурія, циліндрурія (еритроцитарні, 
гемоглобінові, зернисті, епітеліальні), ліпідурія. Яке захворювання може бути 
причиною артеріальної гіпертензії у хворої?  
A. швидкопрогресуючий вовчаковий гломерулонефрит 

B. активний вовчаковий гломерулонефрит  
C. неактивний вовчаковий гломерулонефрит  
D. гострий гломерулонефрит 
E. амілоїдоз нирок 
 
20. До нефрологiчного вiддiлення госпiталiзована хвора зi скаргами на 

раптове підвищення АТ до 200/120 мм рт. ст., зменьшення кількості виділеної 
сечі до 50 мл, біль у м’язах та суглобах, сухість та набряклість шкіри, відчуття 
отерплості та поблідніння пальців рук на холоді, втрату маси тіла (більш ніж 10 
кг за 1 міс.), загальну слабкість. Об’єктивно: шкiра суха, поширений щільний 
набряк шкіри. Голос охриплий, обличчя маскоподібне, худі і малорухомі пальці 
кистей рук, з великими нігтями та потовщенням дистальних фаланг. Виразкові 
ураження шкіри на ділянках ліктьових та колінних суглобів, у ділянці 
щиколоток та п’яток. Тони серця глухi, Ps− 56/хв, АТ− 190/110 мм рт. ст., 
симптом постукування негативний. Добовий діурез – 70  У кровi: ШЗЕ  − 30 
мм/год, Нb − 106 г/л, загальний білок − 89 г/л), gamma - глобуліни − 28%, 
креатинін – 287 мкмоль/л, сечовина − 12,3 ммоль/л, наявність анти-Scl-70 та 
антицентромірних антитіл. У сечі: білок – 1,2 г/л, ер. – 4-5 у п./з. (змінені), лейк. 
– 6-7 у п./з. Ускладнення якого захворювання стало причиною розвитку 
артеріальної гіпертензії у хворої?  
A. системної склеродермії 

B. склередеми Бюшке 
C. системного васкуліту 
D. дерматоміозиту 
E. гострого гломерулонефриту 
 

21. У хворої С., 52 років, яка поступила в нефрологічний центр зі скаргами на 

підвищення АТ до 160/110 мм рт. ст., зменьшення кількості сечі до 100 
мл/добу, періодичне почервоніння склери правого ока, загальну слабкість 

діагностований вторинний гломерулонефрит, ускладнений нефрогенною 

артеріальною гіпертензією та гострим пошкодженням нирок. Розвиток якого 

основного захворювання необхідно виключити в першу чергу? 
A. системного васкуліту 

B. есенціальної артеріальної гіпертензії 
C. системного захворювання сполучної тканини 
D. онкологічної патології нирок 
E. первинного гломерулонефриту 
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