ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ
«ЗАГАЛЬНА ТОКСИКОЛОГІЯ»
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Характеристика токсикології як медико-біологічної науки.
Характеристика токсикології як експериментальної науки.
Закономірності досліджень у загальній токсикології.
Чотири етапи розвитку токсикології як науки.
На яких дисциплінах ґрунтується загальна токсикологія як наука?
Навести блок-схему взаємозв’язків між різновидами токсикології.
Навести характеристику різновидів полютантів.
Охарактеризувати сутність державної реєстрації потенційно небезпечних хімічних і біологічних речовин.
9. Надати визначення поняття «отрута».
10. Навести характеристику показників токсичності речовин.
11. Охарактеризувати необхідність проведення токсикологічної експертизи.
12. Навести класифікацію отруйних речовин за показниками токсичності.
13. Охарактеризувати критерії токсичності.
14. Як класифікуються отрути залежно від значень їх токсичності?
15. Види класифікації отрут. Що покладено в основу такої класифікації?
16. Охарактеризувати психотропні та кардіотропні речовини.
17. Охарактеризувати гепато- та нефротропні речовини.
18. Охарактеризувати кров’яні отрути, отрути шлунково-кишкового тракту, отрути, що діють
на органи дихання та слизові оболонки.
19. Особливості патогенезу «хімічної хвороби» з точки зору токсикокінетики та токсикодинаміки.
20. Механізм всмоктування отруйних речовин.
21. Гігієнічна класифікація отрут.
22. Класифікація отрутохімікатів.
23. Класифікація отрут за ступенем небезпеки.
24. Основні показники отрут, за якими визначається клас небезпечності речовин.
25. Навести визначення поняття «отруєння» та охарактеризувати їх види.
26. Характеристика екстремальних чинників.
27. Ендогенні чинники.
28. Екзогенні чинники.
29. Тератогенні чинники.
30. Охарактеризувати типи переважної дії отрут.
31. Приклади токсичних речовин, що діють на різні органи і тканини.
32. Від яких показників залежить розвиток токсичного процесу?
33. Від яких чинників залежить швидкість інгаляційного отруєння?
34. «Летальний синтез». Навести на прикладі н-бутанолу. Ендергонічні реакції.
35. «Летальний синтез». Навести на прикладі н-пропанолу. Екзергонічні реакції.
36. «Летальний синтез». Навести на прикладі гліцерину. Ендергонічні реакції.
37. «Летальний синтез». Навести на прикладі етиленгліколю. Екзергонічні реакції.
38. Біотрансформація. Навести визначення цього поняття.
39. Анаболізм і катаболізм.
40. Комбінована дія отрут. Її різновиди.
41. Синдроми гострої інтоксикації за Голіковим.
42. Форми екстремальних станів організму та їх характеристика.
43. Характериска чинників, що визначають розподіл речовин в організмі.
44. Взаємозв’язок чинників розподілу ксенобіотиків. Характеристика окремих стадій.
45. Рецептори токсичності, афінітет. Сутність простої окупаційної теорії Кларка.

46. Типи зв’язків між отрутами і рецепторами, що впливають на прояв токсичності.
47. Типи мембран і їх характеристика.
48. Закон Фіка та умови його застосування.
49. Механізми пошкодження мембран.
50. Класифікація мембранотоксинів за О.О. Покровським.
51. Ступінь іонізації токсинів. Рівняння Гендерсона.
52. Описати механізм всмоктування токсикантів з повітря. Основний показник, за яким визначається токсичність леткої речовини.
53. Основні шляхи біотрансформації отрут в організмі. Біохімічний зміст цих процесів.
54. Окислення на цитохромі Р-450. Кон’югація. Їх характеристика.
55. Охарактеризувати схему токсикокінетики ксенобіотиків.
56. Токсикологічна характеристика алкалоїдів. Їх природа та походження.
57. Токсикологічна характеристика морфіну.
58. Токсикологічна характеристика токсикантів групи морфіну.
59. Токсикологічна характеристика антагоністів морфіну, приклади.
60. Токсикологічна характеристика групи кокаїну.
61. Токсикологічна характеристика групи нікотину.
62. Токсикологічна характеристика групи атропіну.
63. Токсикологічна характеристика скополаміну та протоалкалоїдів.
64. Токсикологічна характеристика мескаліну та піридинових і піперидинових алкалоїдів.
65. Характеристика ознак отруєння природними алкалоїдами.
66. Хінолізидинові, хінолінові, ізохінолінові, берберинові алкалоїди та їх характеристика.
67. Криптопінові алкалоїди та їх характеристика.
68. Індольні гармінові алкалоїди та їх характеристика.
69. Глікозиди та їх характеристика.. Загальна формула та реакція інактивації.
70. Характеристика серцевих глікозидів.
71. Характеристика рослинних глікозидів.
72. Механізм дії фенолів і дубільних речовин.
73. Характеристика соціальних токсикантів. Природа, дозування, наслідки вживання.
74. Токсикологічна характеристика алкогольних напоїв.
75. Соціальна природа зловживання наркотичними речовинами і пристрасть до вживання
наркотичних речовин.
76. Характеристика основних понять і термінів у сфері соціальних токсикантів.
77. Фармакокінетика та фармакодинаміка алкоголю в організмі людини. Основні ферменти
розщеплення спиртів.
78. Явища перехресної та метаболічної перехресної толерантності.
79. Негативні синдроми вживання алкогольвмісних речовин і розчинів.
80. Навести схему впливу наркотичних речовин і характеристику кожного з етапів.
81. Фізична залежність, фізична толерантність і симптоми абстиненції. Молекулярний механізм цих явищ.
82. Причини виникнення психологічної залежності та її характеристика.
83. Характеристика змін у молекулярних механізмах мозоку людини під впливом наркотичних речовин.
84. Проблеми біохімічної адаптації до впливу наркотичних речовин.
85. Характеристика чинників ризику виникнення наркотичної залежності.
86. Теоретична модель зловживання наркотичними речовинами. Її переваги та недоліки.
87.Характеристика проявів зловживання наркотичними речовинами.
88.Роль специфічних білків на виникнення чутливості до етанолу. Охарактеризувати на прикладі γаміномасляної кислоти.
89.Органи та тканини, де відбувається всмоктування алкоголю. Ознаки декомпенсації організму.
90.Реакції поведінки залежно від концентрації спирту в крові.

91.Прояви гострої інтоксикації іншими спиртами.
92.Прояви з боку ЦНС при вживанні алкоголю.
93.Форми гострих отруєнь рослинними отрутами.
94.Класифікація рослинних отрут залежно від їх токсичності.
95.Синдромами гострих отруєнь токсичними рослинами.
96.Перша та невідкладна допомога при отруєннях токсичними рослинами.
97.Характеристика токсинів синьозелених водоростей.
98.Симптоми отруєння синьозеленими водоростями.
99. Стисла характеристика отрут і токсинів риб і амфібій. Їх дія на нервові клітини та м′язеві
волокна.
100. Стисла характеристика токсинів мікоміцетів.
101. Перелічити отруйні рослини (максимальну кількість) і надати стислу характеристику їх токсинів.
102. Перелічити біотоксини тварин (максимальну кількість) і надати стислу характеристику.
103. Біотоксикологічна характеристика токсинів хребетних, активно-токсичних риб, хрящових.
104. Біотоксикологічна характеристика токсинів амфібій.
105. Біотоксикологічна характеристика токсинів рептилій.
106. Біотоксикологічна характеристика токсинів змій.
107. Надати визначення поняття «пестициди» та їх класифікацію за хімічною структурою.
108. Навести класифікацію пестицидів залежно від об’єкту впливу.
109. Гербіциди, їх характеристика, типи гербіцидів і механізм дії. Приклади.
110. Гербіциди – інгібітори транспорту ауксинів і гербіциди-ретарданти. Приклади.
111. Гербіциди - інгібітори біосинтезу гібереліну та продуценти етилену. Приклади.
112. Гербіциди цитокінінподібної дії. Приклади.
113. Гербіциди, інгібують біосинтез каротиноїдів і хлорофілу. Приклади.
114. Інсектициди та механізм їх дії. Приклади.
115. Фосфорорганічні інсектициди. Механізм дії та приклади.
116. Інсектициди – низькомолекулярні біорегулятори. Механізм дії. Приклади.
117. Визначення поняття «фунгіциди». Групи фунгіцидів і механізм їх дії. Приклади.
118. Характеристика фунгіцидів – інгібіторів біосинтезу білка. Приклади.
119. Розподіл пестицидів зі стійкістю. Еколого-токсикологічна характеристика за ступенем
накопичення.
120. Акарициди та їх характеристика. Приклади.
121. Пестициди – похідні карбамінової кислоти та хлорорганічні сполуки.
122. Шляхи розподілу пестицидів у об’єктах довкілля, біотрансформація та метаболізм.
Коефіцієнт розподілу.
123. Пестициди природного походження.
124. Охарактеризувати загальне перетворення пестицидів у компонентах навколишнього
природного середовища.
125. Охарактеризувати перетворення пестицидів у природних водах. Привести схему біотрансформації ДДТ у живих об’єктах.
126. Охарактеризувати перетворення пестицидів у ґрунтах.
127. Надати характеристику діоксину, ознаки отруєння, необхідні вимоги до якості і виробництва інсектицидів.
128. Визначення понять «антибіотики», «хіміотерапія». Перший синтетичний антибіотик. Вітаміноподібний антибіотик. Хімічна будова.
129. Характеристика бактеріостатичної та бактеріолітичної дії антибіотиків.
130. Класифікація антибіотиків за джерелами виділення. Приклади.
131. Класифікація антибіотиків за біологічним походженням: утворюються мікроорганізмами, мікроорганізмами родини Streptomyces, недосконалими грибами.
132. Класифікація антибіотиків за біологічним походженням: утворюються грибами класу ба-

зідіоміцетів та аскоміцетів, утворюються лишайниками, водоростями та нижчими рослинами, вищими рослинами, Антибіотики тваринного походження.
133. Класифікація антибіотиків за механізмом біологічної дії: інгібують синтез клітинної стінки, порушують функції мембран.
134. Класифікація антибіотиків за механізмом біологічної дії: вибірково пригнічують синтез
(обмін) нуклеїнових кислот, інгібітори синтезу пуринів та піримідинів.
135. Класифікація антибіотиків за механізмом біологічної дії: пригнічують синтез білку, інгібітори дихання, інгібітори окислювального фосфорилювання.
136. Антибіотики, які володіють антиметаболітними властивостями, антибіотики – імунодепресанти.
137. Протибактеріальні антибіотики вузького спектру дії.
138. Протибактеріальні антибіотики широкого спектру дії.
139. Протитуберкульозні, протигрибкові, протипухлинні антибіотики.
140. Методи отримання антибіотиків.
141. Класифікація антибіотиків за спектром дії.
142. Класифікація антибіотиків за молекулярним механізмом дії.
143. Умови досягнення терапевтичного ефекту.
144. Ускладнення з боку макроорганізмів при застосуванні антибіотиків.
145. Характеристика хімічного закону. Різниця між класичною та екологічною токсикологією.
146. Охарактеризувати біологічні процеси, які визначають поведінку хімічних продуктів у
довкіллі.
147. Характеристика результатів досліджень екосистем та прикладного системного аналізу
для створення штучних функціональних модельних систем.
148. Охарактеризувати види хромосомних мутацій під дією мутагенних і канцерогенних токсикантів.
149. Види спадкових хвороб під дією екзогенних токсичних чинників.
150. Основні критерії виникнення мутагенезу (канцерогенезу) під впливом хімічних речовин і
їх характеристика.
151. Охарактеризувати адаптацію людини до хімічного оточення.
152. Надати визначення поняття «процес адаптації». Охарактеризувати екологічну адаптацію
людини до дії токсикантів.
153. Охарактеризувати соціальну, біологічну, психологічну адаптацію людини до дії токсикантів.
154. Повна адаптація людини до хімічного оточення. Схема біохімічних змін в організмі людини при цьому.
155. Надати визначення поняття «антидоти». Навести групи протиотрут і їх стислу характеристику. Приклади окремих протиотрут і умови їх застосування.
156. Надати визначення понять «вітаміни» і «БАДи». Охарактеризувати спільні риси та відмінності.
157. Надати класифікацію та характеристику водорозчинних вітамінів.
158. Надати класифікацію та характеристику жиророзчинних вітамінів.
159. Надати класифікацію та характеристику вітаміноподібних речовин.
160. Характеристика вітамінів групи А. Фізико-хімічна характеристика. Джерела вітамінів
групи А. Хімічні формули α- і β-каротинів. Біологічні функції.
161. Характеристика вітамінів групи D. Джерела, стійкість. Біологічні функції.
162. Характеристика холестерину, ергостерину, вітаміну D2. Біологічні функції.
163. Характеристика вітамінів групи Е. Хімічна формула, фізико-хімічні властивості. Джерела, стійкість. Біологічні функції.
164. Характеристика вітамінів групи К. Нафтохінони. Хімічні формули вітамінів К1, К2, фізико-хімічні властивості. Джерела, стійкість. Біологічні функції.
165. Характеристика вітамінів групи В. Хімічні формули вітамінів В1, В6, В9, В12 Медичні

назви вітамінів. Біологічна роль. Джерела і стійкість.
166. Вітаміни Р, РР. Фізико-хімічна характеристика. Джерела, стійкість. Біологічні функції.
167. Основні метаболічні процеси при розкладі вітамінів групи В.
168. Основні біологічні функції вітаміну С . Его роль у життєдіяльності людського організму.
Метаболічні процеси вітаміну С.
169. Метаболічні процеси вітамінів групи А. Біохімічна роль вітамінів групи А.
170. Біологічні функції вітаміну А та коензіму Q10.
171. Вітаміни F I U. Їх хімічні назви, біохімічні функції та метаболічні процеси.
172. Лімітуючі показники шкідливості та їх взаємозв’язок із показниками токсичності речовин.
173. Необхідність визначення лімітуючих показників шкідливості. Розрахунки коефіцієнту
кумуляції та запасу.
174. Коефіцієнти кумуляції та запасу к основа для визначення рівнів токсичності компонентів
навколишнього природного середовища.
175. Токсикометрія та її задачі.
176. Встановлення медико-технічних вимог щодо планування виробничих приміщень, апаратури, санітарно-технічного та очисного обладнання, індивідуальних засобів захисту персоналу із застосуванням підходів токсикометрії.
177. Оцінка небезпеки хімічних речовин із застосуванням токсикометрії.
178. Основні методи токсикометрії та властивості.
179. Обґрунтування необхідності проведення експериментальних спостережень на живих
об’єктах. Основний критерій патологічного впливу отрут на людину.
180. Обґрунтувати зони дії токсичних речовин із застосуванням показників небезпеки токсикантів.
181. Канцерогенність продуктів переробки нафти: озокерит, гас, гудрон і бітум.
182. Канцерогенність продуктів переробки нафти: бензини, мазут, мінеральні масла.
183. Приналежність поліароматичних вуглеводнів до канцерогенів. Привести 10 типів сполук і
їх хімічні формули. Головна небезпека присутності або утворення бенз[a]пірену та діоксину.
Їх токсикологічна характеристика.
184. Поняття про харчові добавки. Міжнародна та українська нормативно-правова база щодо
застосування харчових добавок.
185. Гігієнічні принципи використання харчових добавок.
186. Обов’язкові матеріали для надання дозволу на використання харчових добавок відповідно
до санітарних правил і норм.
187. Класифікація харчових добавок у харчовій технології.
188. Групи харчових добавок, що класифікуються у товарознавчій практиці.
189. Функціональні класи харчових добавок.
190. Призначення харчових добавок відповідно до функціональних класів.
191. Підкласи харчових добавок.
192. Емульгатори заборонені для реалізації в країнах – членах Організації економічного співробітництва і розвитку.
193. Загальні відомості про генетично модифіковані харчові продукти.
194. Біотоксикологічна безпечність генетично модифікованих організмів.
195. Характеристика потенційної небезпеки генномодифікованих культур.
196. Принцип композиційної або реальної еквівалентності для оцінки небезпечності та якості
генно-модифікованих джерел.
197. Надати токсикологічну характеристику показників оцінки небезпеки генномодифікованих джерел.
198. Медико-генетична та технологічна оцінка харчової продукції, отриманої з генномодифікованих джерел.
199. Медико-біологічна оцінка харчової продукції, отриманої з генно-модифікованих джерел.
200. Невирішені питання у сфері екологічної безпеки виробництва і розповсюдження генетично модифікованої продукції.
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