
ТЕСТИ на закріплення знань з теми: «Трансплантація тканин та 
органів. Регенерація організму людини» 
 
1. Організм,якому пересаджують трансплантант,це: 
 

А) донор    Б) трансплантолог     В) реципієнт     Г) імплант   
  

2.  Першу у світі трансплантацію нирки здійснив... 
 
А) Е. Геккель     Б) Ю. Вороний    В) К. Лінней    Г) М. Пирогов 

 
3.  Стовбурові клітини, здатні до утримувати в культурі необмежений час: 
 
А) стовбурові клітини червоного кісткового мозку 

Б) ембріональні стовбурові клітини 

В) дочірні стовбурові клітини 

 
4. Сучасна медицина успішно здійснила трансплантацію таких органів і тканин 
людини: (декілька відповідей) 
 
А) шкіра   Б) головний мозок   В) серце   Г) нирки    Д) печінка  Е) шлунок 

Є) кістковий мозок           
  

5. Укажіть прізвище кардіохірурга, який вперше трансплантував серце від людини 
до людини? 
 

А) Ю.Ю. Вороний  Б) Крістіан Бернард   В) Тоні Х'юсман  Г) Алексіс Каррель
   

6. На скільки відсотків печінка здатна відновлювати свою початкову масу? 
 

А) 50     Б) 30     В) 70    Г) 75 
 

7. Застосування стовбурових клітин для лікування хвороб і відтворення організму 
після травм - це: 
 

А) Генна терапія    Б) Клітинна терапія   В) Регенеративна терапія 

Г)  Фізіологія людини      
      

8. Розділ медицини, що вивчає пересаджування органів і тканин... 
 

А) Геронтологія    Б) Трансплантологія    В) Гістологія     Г) Цитологія  
   

9. Як називаються органи, які створені з використанням живих клітин або тканин? 
 

А) Штучні   Б) Біоштучні    В) Біонатуральні    Г) Стерильні 

 



10. Один із принципів біоетики є таким: " Людина має права розпоряджатися своїм 
здоров'ям та благополуччям". Це принцип ... 
 

А) блага    Б) автономії     В) "людської гідності"    Г) уразливості  
  

11. Пересадка шкіри зі спини на уражену вогнем ділянку обличчя є результатом 
 
А) аутотрансплантації             

Б) алотрансплантації              

В) ксенотрансплантації            

Г) ізотрансплантації        

12. Електронні або механічні аналоги органів, які поміщають в організм людини 

називаються: 

А) муляж   Б) гормон   В) імплант   Г)  транспарант      

  

13. Донором є не людина , а тварина іншого виду: 

А) аутотрансплантація              

Б) ксенотрансплантація                             

В) аллотрансплантація                        

Г) ізотрансплантація                             

Д) клонування         

14. Найкраще у людини регенерують клітини (декілька відповідей): 

А) м'язової тканини    Б) епідермісу     В) жирової тканини    Г) нігті     Д) волосся 

                                      

15. Найскладніше в організмі людини регенерує: 

А) епідерміс      Б) сполучна тканина     В) м'язова тканина      Г) нервова тканина 

   

16. Регенерація проявляється у різних організмів: 

А) однаково      Б) по різному    В) не проявляється 

                                

17. Пересадка реципієнту органа або тканини з організму донора: 

А) транслокація   Б) транскрипція    В) трансплантація    Г) імплантація  

  

18. Найкращою можна вважати здатність до регенерації у :     

А) людини      Б) губок    В) голкошкірих     Г) риб     Д) птахів 

 

 

 


