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TRẮC NGHIỆM 

1. Chọn đúng quá trình OXH hoàn toàn glucose tạo CO2, H2O, ATP?  

2. Công thức sau đây là chất nào? 

 

3. Quá trình thoái hóa glucose theo con đường hexose monophosphat có ý nghĩa: 

4. Ở hồng cầu quá trình đường phân luôn tạo ra lactat vì:  

5. Chất nào sau đây không phải dẫn xuất của Cholesterol: 

6. Thành phần cấu tạo của Lecithin gồm có: 

7. Ý nghĩa của sự tạo thành thể ceton 

8. Enzyme có vai trò điều hòa sinh tổng hợp Cholesterol đồng thời là đích tác dụng của 

thuốc giảm Cholesterol máu thuộc nhóm statin? 

9. 2 acid amin bán thiết yếu ở người (đặc biệt là thiết yếu ở trẻ em) 

10. Protein có thể bị kết tủa bởi muối trung tính nồng độ cao, nguyên nhân? 

11.  NH4+ bị biến đổi thành chất gì trước khi vào máu rồi đưa đến gan, thận? 

12. AST, ALT thuộc loại Enzyme nào? 

13. Ảnh hưởng pH đến enzyme?  

A. Lyase 2-4 

B. Trypsin 2-4 

C. Alpha - Amylase 6.7-7 
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D. Pepsin 8-10 

14. Đặc điểm của Billirubin tự do? 

15. Vàng da sau gan do nguyên nhân? 

16. Điều nào không đúng về tế bào nhân thực (phiên mã và dịch mã) 

17. Thành phần cấu tạo 1 Nucleosid? 

18. Khẳng định sai về tổng hợp DNA? 

19. Sự vận chuyển Glucose từ lòng ruột vào tế bào niêm mạc ruột thuộc loại? 

A. Khuếch tán đơn thuần 

B. Khuếch tán tăng cường  

C. Vận chuyển tích cực thứ phát 

D. Vận chuyển tích cực nguyên phát 

20. Đặc điểm chung của các hormone có bản chất peptid? 

21. T4 là hormone tuyến giáp, đặc điểm và tác dụng? 

22. Enzyme MAO thuộc loại? 

23. Insulin có tác dụng giảm glucose máu bằng cơ chế? 

24. Hormone ADH có tác dụng gì?  

25. Khi nhiễm kiềm hô hấp, các chỉ số khí máu động mạch có những biến đổi? 

26. Thoái hóa Glycogen ở cơ không tạo Glucose là do không có Enzyme gì? 

27. Ở bệnh nhân tắc mật, các chỉ số hóa sinh máu và nước tiểu thay đổi ntn? 

28. Thận tái hấp thu 90% bicarbonat ở đoạn nào của ống thận? 

29. pH nước tiểu kiềm trong: 

A. Đái tháo đường 

B. Bệnh Gout 

C. Ăn nhiều thịt 

D. Viêm cầu thận, bàng quang (?) 
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30. Vai trò Albumin trong máu? 

31. Vai trò của Creatinin Phosphat? 

32. Serotonin được tổng hợp từ aa nào? 

33. Đặc điểm dịch màng não tủy trong viêm màng não do vi khuẩn? 

34. Nguyên tắc cơ bản khi sử dụng marker ung thư? 

35. Nhận định về các yếu tố cần lưu ý khi biện luận kết quả xét nghiệm? 

CASE LÂM SÀNG (phần TH máu, đái tháo đường) 

Bệnh nhân nam 66 tuổi đến khám bác sĩ gia đình vì vài tháng nay đi tiểu nhiều, khát nhiều. Các 

xét nghiệm được chỉ định và kết quả như sau: 

Glucose máu khi đói 13,1 mmol/L. 

Tổng phân tích nước tiểu: COL: yellow, pH = 6, SG = 1.035, GLU 1+, KET: neg, BLO: neg, 

BIL: neg, URO: norm, NIT: neg, LEU: neg, PRO: neg 

36. Chẩn đoán phù hợp ở bệnh nhân này có thể là: 

A. ĐTĐ typ 1 

B. ĐTĐ typ 2 

C. Giảm dung nạp glucose 

D. Giảm glucose máu 

37.Sau khi được chẩn đoán xác định, bệnh nhân được cho thuốc điều trị. Xét nghiệm nào 

có giá trị nhất trong đánh giá kiểm soát glucose của bệnh nhân trong giai đoạn 2-3 tháng? 

A. Glucose máu khi đói 

B. Fructosamin 

C. Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 

D. Tỷ lệ HbA1c 

38. Đặc điểm của ĐTĐ typ 2 là? 

A. Thiếu Insulin tuyệt đối 

B.  

C.  

D. Không phụ thuộc Insulin ngoại sinh 
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39. Tại sao nước tiểu của bệnh nhân lại có glucose niệu? ( ko nhớ rõ) 

A. Ngưỡng lọc cầu thận giảm 

B.  

C. Glucose trong máu cao hơn ngưỡng lọc của cầu thận 

D. 

40. Tại sao đái tháo đường gây đục thủy tinh thể? 

ĐÚNG SAI 

41. Sau bữa ăn 1-2 h, huyết tương đục là do có mặt LDL. 

42. Albumin tổng hợp duy nhất ở gan. 

43. Globulin tổng hợp duy nhất ở gan. 

44. ALT là marker đặc hiệu hơn cho gan so với AST. 

45. Tăng hoạt độ LDH là chỉ điểm tổn thương đặc hiệu ở gan 

46. Sắc tố mật niệu ở bệnh nhân tắc mật là Billirubin là tự do. 

47. K+ là cation chính của dịch ngoại bào. 

48. Thuốc ức chế men chuyển Angiotensin làm tăng K+ máu. 

49. Nồng độ Transferitin giảm trong thiếu máu thiếu sắt. 

50. Kháng thể IgG qua được hàng rào nhau thai. 

CÂU HỎI NGẮN 

A, 2 tác dụng của muối mật 

B, alpha Amylase có 2 nguồn gốc chính? 

C, Sản phẩm thoái hóa cuối của Purin là ..... Emzyme xúc tác phản ứng cuối là... 

D, Phân người có màu vàng do.... Ở trẻ sơ sinh, Billirubin không bị khử mà bị OXH thành.... làm 

phân có màu xanh.  

E, Tổ chức cạnh thận bài tiết một protein enzyme là...... Enzyme này thủy phân angiotensin và 

giải phóng ra angiotensin I. Enzyme khác chuyển angiotensin (10 a.a)  cắt a.a ở đầu C tận của 

angiotensin I tạo.....( 8 a.a) có tác dụng co mạch, tăng huyết áp, co cơ trơn, tăng bài tiết aldosteron. 
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TỰ LUẬN 

61. Khi các VĐV chạy đường dài xong sẽ gặp hiện tượng đau mỏi cơ do tích tụ lactat trong 

cơ. Các bác sĩ khuyên VĐV không nên ngồi nghỉ một chỗ ngay mà nên vận động nhẹ, xoa 

bóp chân và hít thở sâu. Bằng những kiến thức đã học về chuyển hóa glucid, hãy vẽ chu trình 

Cori và giải thích tại sao các bác sĩ lại đưa ra lời khuyên như vậy. 

62. Đối với phần lớn các xét nghiệm hóa sinh máu, trước khi lấy máu bệnh nhân cần nhịn 

ăn bao lâu? Nếu không nhịn ăn hoặc nhịn ăn quá lâu thì sẽ ảnh hưởng đến KQ xét nghiệm 

ntn? 

 

Lưu ý: 

 Đề một phần chép một phần nhớ nên độ chính xác chỉ khoảng 80%! 


