
Пульмонологія в геріатрії (продовження): 

051. Підвищення температури тіла відзначається при всіх захворюваннях, 

крім 

а) гострої пневмонії 

б) загострення хронічної неспецифічної пневмонії 

в) туберкульозу легень в стадії загострення 

г) раку легені 

д) системного ураження легенів 

е) токсико-алергічних реакцій 

052. На рентгенограмах відмічається збіднення судинного малюнка легенів 

а) при емфіземі легенів 

б) при тромбоемболії або тромбоз гілок легеневої артерії 

053. Соковиті, великі корені легень зустрічаються 

а) при тромбоемболії або тромбоз гілок легеневої артерії 

б) при застійних явищах у легенях 

в) при пневмонії 

054. Лінії Керлі визначаються 

а) при крупозній пневмонії 

б) при хронічному бронхіті 

в) при венозному застої в малому колі кровообігу 

055. Жовтушність шкірних покривів може зустрічатися 

а) при декомпенсованому легеневому серці 

б) при раку легені з метастазами в печінку 

в) при інфаркті легені 

г) при осередкової пневмонії 

д) при хронічному обструктивному бронхіті 



056. В яких випадках зустрічається гіпербілірубінемія при легеневій 

патології? 

а) при застійної печінки 

б) при цирозі печінки 

в) при раку легені з метастазами в печінку 

г) все вірно 

д) нічого не вірно 

057. Підвищення активності ЛДГ при легеневій патології відзначається 

а) при хронічному бронхіті 

б) при осередкової пневмонії 

в) при інфаркті легені 

058. Ознаки гострого легеневого серця характерні 

а) при тотальній пневмонії 

б) при ТЕЛА або тромбоз гілок легеневої артерії 

в) при бронхостатическом статус 

г) при спонтанному пневмотораксі 

д) все вірно 

059. ЕКГ-ознаки характерні для гострого легеневого серця, крім 

а) синдрому Мак-Джина - Уайта 

б) S-типу ЕКГ 

в) зміщення перехідної зони вліво 

г) високих загострених "P" 

д) відхилення електричної осі передсердь і шлуночків вправо 

е) негативних T III, aVF, V1-V6 відведеннях 

060. До ЕКГ-ознаками хронічного легеневого серця відносяться 

а) низький вольтаж ЕКГ 



б) S-тип ЕКГ 

в) зсув перехідної зони вліво 

г) инфарктоподобная ЕКГ 

д) все вірно 

061. Болі в грудній клітці при легеневій патології пов'язані 

а) зі скупченням секрету в бронхах 

б) з великою інфільтрацією в легенях 

в) з пульмо-коронарним рефлексом 

при розтягуванні гирла легеневої артерії 

г) з плевральними зрощеннями 

062. Болі в області суглобів кінцівок при легеневій патології 

можуть бути 

а) у зв'язку з гіпоксією 

б) у зв'язку з системними захворюваннями (синдромом Хаммана - Річа) 

063. Бронхообструктивный синдром при легеневій патології зустрічається 

а) при хронічному обструктивному бронхіті 

б) при бронхіальній астмі 

в) при тромбозі гілок легеневої артерії або ТЕЛА 

г) все вірно 

д) нічого не вірно 

064. Поєднання бронхіальної астми з гиперэозинофилией має місце 

а) при гиперэозинофильной бронхіальній астмі 

б) при вузликовому періартеріїті 

в) все вірно 

г) нічого не вірно 



065. При будь легеневої патології 

відбувається зниження і форсованої життєвої ємності легень? 

а) при раку легені 

б) при крупозній пневмонії 

в) при хронічному бронхіті 

г) при емфіземі легенів 

д) все вірно 

066. Зустрічається зниження потужності вдиху і видиху 

при легеневій патології? 

а) немає 

б) так 

067. Має місце гіпервентиляція 

(збільшення хвилинного об'єму дихання) при легеневій патології? 

а) немає 

б) так 

068. Зменшується резерв дихання при легеневій патології? 

а) так 

б) ні 

069. Коли зустрічається зменшення максимальної вентиляції легенів 

у 1 хвилину (МВЛ)? 

а) при хронічному бронхіті 

б) при серцевій недостатності 

в) все вірно 

г) нічого не вірно 

070. Спостерігається збільшення частоти дихання за 1 хвилину 



при легеневій або серцевої недостатності? 

а) немає 

б) так 

071. Чи може хворий емфіземою легенів задути свічку? 

а) так 

б) ні 

072. Характеристика коефіцієнта використання кисню 

при легеневій патології 

а) нормальний 

б) знижений 

в) підвищений 

073. Яка причина розвитку хронічного бронхіту? 

а) куріння 

б) професійні шкідливості 

в) у зв'язку з перенесеною пневмонією 

г) у зв'язку з хронічним запаленням верхніх дихальних шляхів - 

синуситів 

д) все перераховане вірно 

074. Зустрічається поєднання бронхообструктивного синдрому 

з серцевою недостатністю (змішана астма)? 

а) не буває 

б) буває при поєднанні хронічного обструктивного бронхіту 

з пороками серця, постінфарктним кардіосклерозом 

в) буває при захворюваннях серця і судин 

з розвитком застійних явищ у слизовій бронхів 



г) при ТЕЛА або тромбоз гілок легеневої артерії 

075. Які основні засоби застосовують для лікування легеневої гіпертензії? 

а) еуфілін 

б) нітрогліцерин 

в) но-шпа 

г) серцеві глікозиди 

д) реополіглюкін з гепарином 

076. Всі перераховані кошти 

застосовують для лікування бронхообструктивного синдрому, крім 

а) еуфіліну 

б) теопека 

в) стероїдних гормонів 

г) теофедрину 

д) відхаркувальних 

е) анаприліну 

077. Для лікування запального процесу в бронхолегеневій системі 

застосовують усі препарати, крім 

а) антибіотиків різних класів 

б) імуномодуляторів 

в) бронхолітиків 

г) бронхоскопической санації 

д) антагоністів кальцію 

078. Для лікування ТЕЛА або тромбозу гілок легеневої артерії 

використовують всі препарати, крім 

а) гепарину 



б) реополіглюкіну 

в) нітрогліцерину 

г) но-шпи 

д) еуфіліну 

079. Для лікування неускладненого інфаркту легкого використовуються 

а) гепарин 

б) реополіглюкін 

в) антибіотики 

г) еуфілін 

д) метрагіл 

е) нітрогліцерин 

080. Виберіть препарати, 

застосовуються для лікування хронічного легеневого серця 

а) серцеві глікозиди 

б) інгібітори АПФ 

в) еуфілін 

г) нітрогліцерин 

д) -блокатори 

081. Виберіть кошти, 

застосовуються для лікування хронічного легеневого серця 

а) кровопускання 

б) сечогінні 

в) гепарин 

г) реополіглюкін 

д) все вірно 



е) нічого не вірно 

082. Для лікування загострення бронхіальної астми атопічної форми 

застосовують усі препарати, крім 

а) стероїдних гормонів 

б) еуфіліну 

в) теопека 

г) интал 

д антибіотиків 

083. Для лікування загострення інфекційно-алергічної бронхіальної астми 

застосовують усі препарати, крім 

а) еуфіліну 

б) стероїдних гормонів 

в) анаприліну 

г) антибактеріальних препаратів 

д) відхаркувальних засобів 

084. Вибрати тактику лікування саркоїдозу Бека 

а) проводити стероїдними гормонами 

б) не проводити 

085. Для лікування синдрому Хаммана - Річа використовують всі препарати, 

крім 

а) стероїдних гормонів 

б) но-шпи 

в) нітрогліцерину 

г) гепарину 

д) еуфіліну 



086. Для лікування амиодаронового легкого використовують всі препарати, 

крім 

а) аміодарону 

б) стероїдних гормонів 

в) серцевих глікозидів 

г) еуфіліну 

087. Для синдрому Вегенера характерні всі симптоми, крім 

а) полартралгии 

б) поліартриту 

в) нападів загрудинний болів 

г) високої температури 

д) ураження придаткових пазух носа 

е) ураження легень з розвитком порожнин розпаду 

088. Тактика лікування синдрому Вегенера включає все, крім 

а) стероїдних гормонів 

б) антибіотиків 

в) плазмаферезу 

г) нестероїдних протизапальних препаратів 

д) антагоністів кальцію 

089. Яка діагностика первинної легеневої гіпертонії? 

а) низький системний артеріальний тиск 

б) схильність до непритомності 

в) блідість шкірних покривів 

г) акцент II тону на легеневій артерії 

д) шум Грехема - Стілла (діастолічний шум на легеневій артерії) 

е) все перераховане вірно 



090. До ЕКГ-ознаками легеневої гіпертензії відносяться 

а) високі гострокінцеві P II-III, aVF, V1-3 

б) S-тип ЕКГ 

в) відхилення електричної осі серця вправо 

г) відхилення електричної осі серця вліво 

д) негативні T II-III, aVF, V1-3 

091. Причинами вираженого розширення легеневої артерії є 

а) легенева гіпертонія 

б) стеноз легеневої артерії 

в) ІХС 

г) травма черепа 

092. Причинами розвитку ТЕЛА або тромбозу гілок легеневої артерії 

є 

а) флеботромбоз глибоких вен таза, нижніх кінцівок 

б) травма кісток нижніх (або верхніх) кінцівок 

в) ускладнення найближчого 

та/або віддаленого післяопераційного періоду 

(у зв'язку з операцією в черевній, грудній порожнинах та ін) 

г) порушення згортаючих властивостей крові 

д) тромбоцитоз 

е) все перераховане вірно 

093.Ознаками тромбоемболії гілок легеневої артерії є 

 а) ціаноз шкірних покривів 

 б) раптовий розвиток задишки 

 в) кровохаркання 



 г) все вірно 

 д) нічого не вірно 

 094. Для лікування тромбоемболії гілок легеневої артерії 

 використовують всі препарати, крім 

 а) гепарину 

 б) реополіглюкіну 

 в) стероїдних гормонів 

 г) еуфіліну 

 д) нітрогліцерину 

 е) но-шпи 

 095. Дихання типу Чейн - Стокса зустрічається 

 а) при пригніченні дихального центру 

 б) при енцефалопатії 

 в) при набряку головного мозку 

 г) при серцевій недостатності III стадії 

 д) при дихальної недостатності 

 е) все вірно 

 096. Для лікування синдрому дихання Чейн - Стокса використовують все, 

крім 

 а) еуфіліну 

 б) кордиамина 

 в) патогенетичної терапії 

 г) морфію 


