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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5 
І рівень

1. Вітамін А:

A. називається токоферолом;
B. є антиксерофтальмічним;
C. відповідає за засвоєння кальцію і фосфору;
Б. добре розчинний у воді. ^

2. Вітамін Б2: !;

A. є похідним ергостерину;
B. відповідає за розмноження;
C. називається філохінон;
Т>. добре розчинний у воді.

3. Вітамін К:

A. добре розчиняється у воді;
B. відповідає за згортання крові;
C. сприяє засвоєнню кальцію;
О. володіє відновними властивостями.

4. Вітамін Р:

A. водорозчинний;
B. антиксерофтальмічний;
C. представлений поліненасиченими кислотами;
О. може синтезуватися з каротину.

5. При гідролізі нейтральних жирів утворюються:

A. гліцерин і мила жирних кислот;
B. гліцерин і жирні кислоти;
C. солі гліцерину і солі жирних кислот;
В. солі гліцерин і жирні кислоти.

6. Складні ефіри вищих жирних кислот із гліцерином, вищими або 
поліциклічними спиртами становлять групу:

А. складних ліпідів;



B. ліпоїдів;
C. простих ліпідів;
Б. фосфатидів.

7. Для кількісного розділення і визначення відносного вмісту кожної 
амінокислоти в гідролізаті білків використовують:

A. розподільну хроматографію;
B. електрофорез;
C. іонообмінну хроматографію;
О. ультрацентрифугування.

8. В лабораторії при аналізі білкових фракцій крові був використаний метод 
електрофорезу. Яка властивість білків дає змогу застосувати даний метод:

A. наявність електричного заряду; *
B. оптична активність;
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C. високий онкотичний тиск;
Б. здатність до набухання.

9. Простетичною групою родопсину -  рецепторного білка сітківки ока -  є:

A. рибофлавін;
B. ретиналь;
C. токоферол;
О. філохінон.

10. Зниження активності якого з ензимів спостерігається при нестачі тіаміну
(В1):

A. 2-оксоглутаратдегідрогенази;
B. ізоцитратдегідрогенази;
C. пірувагдекарбоксилами;
Б. фумарази.

11. Нестача якого вітаміну може призвести до дистрофії скелетної 
мускулатури:

A. В1;
B . Е ;

C. А;
Б. Б.

12. Недостатня функція щитовидної залози в ранньому дитячому віці 
призводить до розвитку:

A. кретинізму;
B. мікседеми;



С. тиреотоксикозу;
О. ніяк не впливає.

13. Регулює ріст і диференціювання тканин:

A. тироксин;
B. інсулін;
C. меланотропін;
О. альдостерон.

14. Який гормон регулює функцію мозкового шару наднирників:

A. АКТГ;
B. соматотропін;
C. меланотропін;
О. альдостерон.

15. Як впливає на ліпідний і вуглеводний обмін ліпотропін:

A. ліполітично;
B. гіпоглікемічно;
C. ліпогенетично;
В. гіперглікемічно.

16. Для визначення молекулярної маси білкових речовин може бути 
використаний метод:

A. ультрацентрифугування;
B. ебуліоскопії;
C. рН-метрії;
О. калориметрії;

17. Із гомогенатів тканин печінки, серця, скелетних м’язів тварини виділили 
декілька форм ферменту, які каталізують реакцію дегідрування субстрату. 
Яким методом можна розділити ці форми ферментів:

A. електрофорезом;
B. спектрофотометрією;
C. центрифугуванням;
В. поляриметрією.

18. Амінокислотою не є:

A. лейцин;
B. валін;
C. холін;
Б. лізин.
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19. Місцем біосинтезу пептидних гормонів є:

A. наднирники;
B. сім’яники;
C. навколощнтовидні залози, підшлункова залоза, гіпофіз і слизова 

органів травлення;
Б. яєчники.

20. Емоційний стрес супроводжується втратою маси тіла. Збільшення 
секреції якого гормону до цього призводить:

A. інсулін;
B. адреналін;
C. паратгормон;
В. прогестерон. 4

II рівень

1 .Здійснити перетворення за поданими схемами:

а) дезоксирибоза + аденін —»

б) рибоза + цитозин —>

2. Напишіть формулу

тетрапептиду ИНг-мет-лей-арг-глі-СООН.


