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1. У хворого дiагностований тире-
отоксикоз. У кровi знайденi антити-
реоїднi антитiла. Який тип алергiчної
реакцiї за Кумбсом i Джеламом спосте-
рiгається при розвитку цього захворю-
вання?

A. Стимулюючий
B. Анафiлактичний
C. Цитотоксичний
D. Iмунокомплексний
E. Гiперчутливiсть уповiльненого типу

2. Хворому 30-ти рокiв з позалiкарня-
ною пневмонiєю був призначений ам-
пiцилiн. Пiсля другої iн’єкцiї хворий
вкрився холодним потом, з’явилася за-
дишка, i через хвилину хворий знепри-
томнiв. АТ- 60/40 мм рт.ст., Ps- 130/хв.,
слабкого наповнення, тони серця по-
слабленi. Стан розцiнений як анафiла-
ктичний шок. Якими клiтинами видiля-
ються медiатори при класичному варi-
антi анафiлаксiї?

A. Опасистi клiтини
B. В-лiмфоцити
C. Еозинофiли
D. Т-лiмфоцити
E. Нейтрофiли

3. Жiнка 48-ми рокiв перенесла гостру
форму вiрусного гепатиту В. Через 3
мiсяцi вiд початку захворювання вiд-
значено наявнiсть HВV-ДНК у високiй
концентрацiї. Хвора живе разом з ва-
гiтною невiсткою, сином i чоловiком.
Визначте найбiльш ефективнi засоби
профiлактики членiв родини:

A. Вакцинацiя членiв родини
B. Iнтерферонотерапiя членам родини
C. Вакцинацiя чоловiка
D. Вакцинацiя сина
E. Вакцинацiя вагiтної жiнки

4. У хворої 42-х рокiв через 1,5 мiсяцi
пiсля лiкування (сульфанiламiди i ам-
пiцилiн) з’явилися загальна слабкiсть,
бiль у суглобах, температура пiдвищи-
лася до 38oC. При обстеженнi виявлено
збiльшення лiмфатичних вузлiв, печiн-
ки, селезiнки, висип з петехiфiкацiєю
шкiри. У кровi: помiрна анемiя, лейко-
пенiя, ШОЕ прискорена до 40 мм/год.
Оберiть найбiльш важливий лабора-
торний показник для дiагностики за-
хворювання:

A. Визначення антитiл до нативної
ДНК
B. Визначення LE-клiтин (вовчакових
клiтин) у кровi
C. Визначення титру реакцiї Ваалера-
Роузе
D. Клiнiчний аналiз кровi
E. Гострофазовi показники

5. Пацiєнт 40-ка рокiв, гомосексуалiст,
звернувся зi скаргами на тривалу лихо-
манку, нiчну пiтливiсть, рiзке зниження
маси тiла, бiль у м’язах, горлi, суглобах,
рецидивуючу дiарею. Пiд час огляду
виявлена генералiзована лiмфаденопа-
тiя. Яке захворювання слiд запiдозри-
ти?

A. СНIД
B. Лiмфогранулематоз
C. Сепсис
D. Туберкульоз
E. Лiмфолейкоз

6. Хворий 45-ти рокiв з дiагнозом:
хронiчний бронхiт з iнфекцiйним
компонентом, набутий iмунодефiцит,
недостатнiсть Т-системи iмунiтету.
Лiкар-iмунолог призначив препарат Т-
активiн i направив пацiєнта до iмуноло-
гiчної лабораторiї для контролю ефе-
ктивностi прийому препарату. Який
комплекс iмунологiчних дослiджень
необхiдно провести у даному випадку?

A. Iмунограма до i пiсля лiкування
B. Iмунограма у перiод лiкування
C. Кiлькiсть Т-лiмфоцитiв до i пiсля
лiкування
D. Кiлькiсть В-лiмфоцитiв до i пiсля
лiкування
E. Кiлькiсть субпопуляцiй Т-лiмфоцитiв
до i пiсля лiкування

7. У хворого 38-ми рокiв спостерiгає-
ться поєднання симптому ”окулярiв”,
болю у м’язах, слабкостi на тлi вира-
женої втрати ваги, лихоманки. Вста-
новлений дiагноз - дерматомiозит. У
загальноклiнiчних аналiзах - вираже-
нi запальнi змiни. Яке дослiдження є
найбiльш доцiльним для встановлення
дiагнозу?

A. М’язова бiопсiя з гiстологiчним
дослiдженням матерiалу, визначення
загальної i ММ-фракцiї КФК
B. Визначення антинуклеарних антитiл
C. Електромiографiя
D. Посiв кровi на гемокультуру
E. Визначення HLA-антигенiв
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8. Хворому 52-х рокiв поставлено дiа-
гноз: хронiчний бронхiт пилової етiо-
логiї. На iмунограмi виявлено знижен-
ня кiлькостi Т-лiмфоцитiв та їх субпо-
пуляцiй, змiна iмунорегуляторного iн-
дексу, зниження функцiональної актив-
ностi В-лiмфоцитiв. Який варiант ви-
сновку про стан iмунiтету найбiльш
iмовiрний у даному випадку?

A. Набутий iмунодефiцит Т-системи
B. Набутий iмунодефiцит В-системи
C. Набутий iмунодефiцит
D. Недостатнiсть гуморальної ланки
E. Недостатнiсть клiтинної ланки

9. Хворий 18-ти рокiв скаржиться на
бiль у колiнних i гомiлковоступневих
суглобах, пiдвищення температури тi-
ла до 39, 5oC. Перенiс ангiну. Вiдзнача-
ється припухлiсть колiнних i гомiлко-
воступневих суглобiв. Пiд час аускуль-
тацiї серця: м’який систолiчний шум
на верхiвцi. Припущено гостру ревма-
тичну лихоманку. Який показник най-
бiльш пов’язаний з можливою етiоло-
гiєю процесу?

A. Антистрептолiзин-0
B. α1-антитрипсин
C. Креатинкiназа
D. Ревматоїдний фактор
E. Серомукоїд

10. Хвора 59-ти рокiв надiйшла до рев-
матологiчного вiддiлення з дiагнозом:
склеродермiя. У кровi: ер.- 2, 2 · 109/л,
ШОЕ- 40 мм/год. У сечi: пiдвищення
рiвня вiльного оксипролiну. Iмуноло-
гiчним показником, який демонструє
патогенез захворювання, є утворення
антитiл до:

A. Колагену
B. Нативної ДНК
C. Формених елементiв кровi
D. Поперечносмугастої мускулатури
E. Судинної стiнки

11. У кровi пацiєнта спостерiгається
рiст активностi АлАТ, АсАТ, ЛДГ5,
фруктозо-1-фосфатальдолази, орнi-
тинкарбамоїлтрансферази. Цi змiни
свiдчать про розвиток такого синдро-
му:

A. Цитолiтичний
B. Холестатичний
C. Мезенхiмальний
D. Синтетичної недостатностi
E. Пухлинного росту

12. У хворого з жовтяницею встанов-
лено: пiдвищення у плазмi кровi вмiсту
загального бiлiрубiну за рахунок не-
прямого (вiльного) бiлiрубiну, у калi та
сечi - високий вмiст стеркобiлiну, рi-
вень прямого (зв’язаного) бiлiрубiну у
плазмi кровi у межах норми. Який вид
жовтяницi можна припустити?

A. Гемолiтична
B. Фiзiологiчна
C. Паренхiматозна
D. Обтурацiйна
E. Хвороба Жильбера

13. Жiнка середнiх рокiв госпiталi-
зована з жовтяницею, сонливiстю i
клiнiчними ознаками хронiчного за-
хворювання печiнки. Єдиним значно
вираженим бiохiмiчним вiдхиленням
вiд норми була висока активнiсть γ-
глутамiлтранспептидази - 245 Од/л.
Який синдром у цьому випадку хара-
ктеризує цей показник?

A. Холестатичний
B. Мезенхiмальний
C. Синтетичної недостатностi печiнки
D. Цитолiтичний
E. Пухлинного росту

14. ”Золотим стандартом” у лабора-
торнiй дiагностицi порушень екзокрин-
ної функцiї пiдшлункової залози є:

A. Панкреатична еластаза
B. Лiпаза
C. Iмунореактивний трипсин
D. Панкреатична амiлаза
E. Плазменний iнгiбiтор трипсину

15. При обстеженнi хворого виявле-
но, що вмiст глюкози у сечi становить
0,9%. Данi клiнiчного дослiдження сечi
- без патологiї. Вмiст глюкози у кро-
вi становить 4,2 ммоль/л. Анамнез без
особливостей. Яка можлива причина
появи глюкозурiї?

A. Дiабетична нефропатiя
B. Цукровий дiабет
C. Нецукровий дiабет
D. Алiментарна гiперглiкемiя
E. Гiпоглiкемiя

16. У хворого з ендокринною патоло-
гiєю спостерiгається тахiкардiя, пiдви-
щення температури тiла, дратiвливiсть,
зниження маси тiла, негативний азоти-
стий баланс. Пiдвищення рiвня якого
гормону може привести до такого ста-
ну?
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A. Тироксин
B. Вазопресин
C. Соматотропiн
D. Iнсулiн
E. Глюкагон

17. Iмовiрнiсть пренатальної дiагостики
пiдвищується при одночасному визна-
ченнi декiлькох бiохiмiчних показни-
кiв. До бiохiмiчних показникiв ”потрiй-
ного тесту” вiдносять α-фетопротеїн,
ХГЛ i:

A. Естрiол вiльний
B. РАРР-бiлок
C. Плацентарний лактоген
D. Естрадiол
E. Прегнiзалон

18. Який вид порушення кислотно-
лужної рiвноваги розвивається у хво-
рих у станi астматичного статусу?

A. Респiраторний i метаболiчний ацидоз
B. Респiраторний алкалоз
C. Метаболiчний алкалоз
D. Респiраторний ацидоз
E. Метаболiчний ацидоз

19. У парубка у м’яких тканинах лiво-
го стегна з’явилося безболiсне ново-
утворення без чiтких меж. У бiопта-
тi тканини новоутворення нагадує ри-
б’яче м’ясо, складається з незрiлих фi-
бробластоподiбних клiтин з численни-
ми мiтозами, що проростають у м’язи.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Фiбросаркома
B. Рак
C. Мiома
D. Мiосаркома
E. Фiброма

20. При дослiдженнi бiоптату печiнки
хворого, який тривалий час зловжи-
вав алкоголем, виявлено: дрiбнi псев-
дочасточки роздiленi вузькими про-
шарками сполучної тканини з лiмфо-
макрофагальними iнфiльтратами; ге-
патоцити у станi великокрапельної жи-
рової дистрофiї. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A. Алкогольний цироз
B. Хронiчний активний алкогольний
гепатит
C. Токсична дистрофiя печiнки
D. Хронiчний персистуючий алкоголь-
ний гепатит
E. Жировий гепатоз

21. Хворий 40-ка рокiв видалено пухли-
ну матки: м’якої консистенцiї з кро-
вовиливами та дiлянками некрозу, на
розрiзi нагадує риб’яче м’ясо. В ходi гi-
стологiчного дослiдження встановленi
ознаки вираженого клiтинного i тка-
нинного атипiзму, зустрiчаються клiти-
ни з патологiчними фiгурами мiтозiв.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Саркома
B. Аденокарцинома
C. Ангiома
D. Фiброма
E. Лiпома

22. У парубка виявлена артерiальна гi-
пертензiя, гематурiя, протеїнурiя, на-
бряки обличчя, збiльшення обох ни-
рок. При пункцiйнiй бiопсiї нирки у
клубочках виявлена пролiферацiя клi-
тин капсули, що формують ”клiтиннi
пiвмiсяцi”. Який найбiльш iмовiрний дi-
агноз?

A. Пiдгострий гломерулонефрит
B. Нирковоклiтинний рак
C. Нефротичний синдром
D. Гострий пiєлонефрит
E. Нефросклероз

23. На гiстологiчне дослiдження до-
ставлена видалена пiд час операцiї ма-
тка. Пiд слизовою оболонкою визна-
ченi численнi округлої форми вузли,
чiтко вiдмежованi вiд навколишньої
тканини. Мiкроскопiчно пухлина скла-
дається зi жмуткiв гладеньких м’язiв з
ознаками лише тканинного атипiзму.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Лейомiома
B. Рак матки
C. Фiбромiома
D. Хорiонепiтелiома
E. Лейомiосаркома

24. З ампутацiйної кукси нижньої кiн-
цiвки видалена пухлина у капсулi дi-
аметром - 2 см. Мiкроскопiчно вона
складається з веретеноподiбних клi-
тин мономорфного вигляду з паличко-
подiбними ядрами, якi утворюють ра-
зом з волокнами ”палiсаднi” структу-
ри. Який з перерахованих видiв пухлин
найбiльш iмовiрний?

A. Доброякiсна неврилемома
B. Нейрофiброма
C. Злоякiсна неврилемома
D. М’яка фiброма
E. Фiбросаркома
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25. Чоловiк 59-ти рокiв має ознаки па-
ренхiматозної жовтяницi та портальної
гiпертензiї. При гiстологiчному дослi-
дженнi пункцiйної бiопсiї печiнки вияв-
лено: балково-часточкова будова по-
рушена, частина гепатоцитiв має озна-
ки жирової дистрофiї, утворюються
порто-портальнi сполучнотканиннi се-
пти з формуванням псевдочасточок,
з наявнiстю перипортальних лiмфо-
макрофагальних iнфiльтратiв. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Цироз печiнки
B. Вiрусний гепатит
C. Токсична дистрофiя
D. Алкогольний гепатит
E. Хронiчний гепатоз

26. У хворого з заочеревинної клiтко-
вини видалена пухлина розмiрами -
16х8х6 см. Мiкроскопiчно: жировi клi-
тини з ознаками клiтинного атипiзму,
полiморфiзму, зустрiчаються гiгантськi
клiтини, якi мiстять у цитоплазмi кра-
плини жиру. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Лiпосаркома
B. Лiпома
C. Фiбросаркома
D. Мiосаркома
E. Мезотелiома

27. Пiд час операцiї у хворого виявле-
нi збiльшенi заочеревиннi лiмфовузли,
спаянi у пакети, на розрiзi - сiро-рожевi
з дiлянками некрозу i крововиливами.
В ходi гiстологiчного дослiдження у ву-
злах розростання Т-лiмфоцитiв, про-
лiмфоцитiв, лiмфобластiв. Який попе-
реднiй дiагноз?

A. Лiмфосаркома
B. Мiєломна хвороба
C. Хронiчний мiєлолейкоз
D. Хронiчний лiмфолейкоз
E. Гострий лiмфобластний лейкоз

28. Пiд час бронхоскопiї у хворого 62-х
рокiв у початковому вiддiлi верхньо-
часточкового бронха правої легенi ви-
явлено полiпоподiбне утворення дiа-
метром до 1 см. В ходi гiстологiчного
дослiдження виявлена пухлина, побу-
дована з дрiбних лiмфоцитоподiбних
клiтин з гiперхромними ядрами. Клiти-
ни ростуть пластами, тяжами. Який з
перерахованих видiв пухлин найбiльш
iмовiрний?

A. Недиференцiйований дрiбноклiтин-
ний рак
B. Залозисто-пласкоклiтинний рак
C. Недиференцiйований великоклiтин-
ний рак
D. Плоскоклiтинний рак
E. Аденокарцинома

29. При ендоскопiчному дослiджен-
нi шлунка виявлений грубий дефект
стiнки з ураженням м’язової оболон-
ки; проксимальний край пiдритий, ди-
стальний - пологий. При патогiстологi-
чному дослiдженнi у днi дефекту вияв-
ляється зона некрозу, пiд якою - грану-
ляцiйна тканина i масивна дiлянка руб-
цевої тканини на мiсцi м’язового шару.
Встановiть дiагноз:

A. Хронiчна виразка у стадiї загострен-
ня
B. Хронiчна виразка у стадiї ремiсiї
C. Хронiчна виразка з малiгнiзацiєю
D. Гостра виразка
E. Рак-виразка

30. В ходi патогiстологiчного дослi-
дження нирки померлої жiнки 56-ти ро-
кiв виявлено: нерiвномiрне зменшення
у розмiрах, поверхня великогорбиста,
на розрiзi дiлянки рубцевої тканини
чергуються з незмiненою паренхiмою,
миски розширенi, стiнки їх потовще-
нi. Мiкроскопiчно: у стiнках миски, ча-
шечок i в iнтерстицiї - явища склеро-
зу i лiмфоплазмоцитарної iнфiльтрацiї.
Який з перерахованих дiагнозiв най-
бiльш iмовiрний?

A. Хронiчний пiєлонефрит
B. Гострий гломерулонефрит
C. Гострий пiєлонефрит
D. Тубуло-iнтерстицiальний нефрит
E. Хронiчний гломерулонефрит

31. В бiоптатi слизової оболонки шлун-
ка виявлене зменшення кiлькостi за-
лоз, оточених прошарками сполучної
тканини. Слизова iнфiльтрована лiм-
фоцитами, плазматичними клiтинами,
поодинокими нейтрофiлами. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний атрофiчний гастрит
B. Хронiчний поверхневий гастрит
C. Ерозивний гастрит
D. Залозисто-пласкоклiтинний рак
шлунка
E. Гiпертрофiчний гастрит

32. Хворий з пернiциозною анемiєю
проведено гастробiопсiю. В ходi гiсто-
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логiчного дослiдження у фундальному
вiддiлi слизової шлунка реєструється
значна дифузна лiмфоцитарна iнфiль-
трацiя власної пластинки з формуван-
ням лiмфоїдно-клiтинних скупчень мiж
залозами, iнфiльтрацiя еозинофiлами.
Окремi залози руйнуються лiмфоци-
тами. Реєструються дистрофiчнi змi-
ни поверхневого епiтелiального шару.
Який попереднiй дiагноз можна поста-
вити?

A. Аутоiммунний гастрит
B. Лiмфоцитарний гастрит
C. Гiперпластичний гастрит
D. Рефлюкс-гастрит
E. Поверхневий гастрит

33. В ходi дослiдження гастробiоптату
реєструються поля не пов’язаних мiж
собою клiтин, що мiстять у цитоплазмi
велику кiлькiсть слизу. Ядра таких клi-
тин розташованi ексцентрично. Має
мiсце також позаклiтинне накопичен-
ня слизу. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Перснеподiбно-клiтинний рак
B. Солiдний рак
C. Скiрозний рак
D. Карциноїд шлунка
E. Медулярний рак

34. Хворому пiд час операцiї видалили
щiльний пухлинний вузол (пiдшкiрної
локалiзацiї), без чiткої капсули, одно-
рiдного сiрого кольору, волокнистої бу-
дови. В ходi гiстологiчного дослiджен-
ня у набряклiй субстанцiї спостерiгаю-
ться характернi клiтини витягнутої або
вигнутої форми. Разом з колагеновими
волокнами вони утворюють стрiчкопо-
дiбнi структури, завихрення i петельки.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Нейрофiброма
B. Невринома
C. Фiброма
D. Лейомiома
E. Мiксома

35. Хворому видалили пухлину в дi-
лянцi шиї, яка мала вигляд добре вiд-
межованого вузла округлої форми,
щiльного, з чiтко вираженою фiбро-
зною капсулою. Гiстологiчно пухли-
на складалася з переплетених нiжно-
волокнистих структур, якi зафарбову-
валися пiрофуксином у жовтий колiр
i групувалися у безладно розташованi
жмутки. В окремих частинах пухлини
спостерiгалися позбавленi ядер дiлян-

ки, навколо яких клiтини розташову-
валися частоколом - тiльця Верокаї.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Невринома
B. Нейрофiброма
C. Фiброма
D. Саркома
E. Плеоморфна аденома слинної залози

36. Хвора 40-ка рокiв звернулася до
лiкаря з ядухою, яка розвивалася по-
вiльно. При обстеженнi виявленi змiни
на ЕКГ, запiдозрена серцева недоста-
тнiсть. Пiдтвердженням дiагнозу може
служити збiльшення вмiсту у кровi:

A. Натрiйуретичних пептидiв
B. Загального холестерину
C. МВ-КФК
D. Iонiв калiю, натрiю
E. Формених елементiв

37. У жiнки 26-ти рокiв спостерiга-
ються набряки всього тiла. У кровi:
загальний бiлок - 52 г/л; альбумiни -
23 г/л; глобулiни - 77 г/л; альбумiно-
глобулiновий коефiцiєнт - 0,33; хо-
лестерин - 9,8 ммоль/л. Данi клiнiко-
лабораторного обстеження свiдчать
про наявнiсть у хворої:

A. Диспротеїнемiї
B. Гiпохолестеринемiї
C. Гiпоглобулiнемiї
D. Гiперальбумiнемiї
E. Гiперпротеїнемiї

38. У пацiєнта 36-ти рокiв добова кiль-
кiсть сечi становить 1200 мл, реакцiя її
кисла, густина - 1,015, бiлок - 2 г/л. В се-
човому осадi виявлено епiтелiй каналь-
цiв, лейкоцити - 25-30 у п/з, еритроцити
поодинокi у препаратi. Цилiндри зер-
нистi, гiалiновi та воскоподiбнi, 5-6 у
п/з. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Загострення пiєлонефриту
B. Цистит
C. Загострення хронiчного гломеруло-
нефриту
D. Туберкульоз нирок
E. Хронiчна ниркова недостатнiсть

39. В ходi аналiзу плеврального пункта-
ту виявлено: вiдносна густина - 1,022,
бiлок - 40 г/л, на тлi гною i кровi - ма-
крофаги, клiтини мезотелiю. Який дiа-
гноз можна припустити?
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A. Гнiйний плеврит
B. Туберкульозний плеврит
C. Мезотелiома
D. Метастаз раку до серозних оболонок
E. Бронхiальна астма

40. В ходi мiкроскопiї нативного хар-
котиння виявлено: лейкоцити - зрiдка,
еритроцити - мiсцями, кристали холе-
стерину, часточки хiтинової оболонки
з характерною рiвномiрною окресле-
нiстю, гачки. Для якого захворювання
характерне таке харкотиння?

A. Ехiнококоз легень
B. Актиномiкоз легень
C. Бронхiальна астма
D. Бронхоектатична хвороба
E. Пневмонiя

41. Пацiєнт 23-х рокiв скаржиться на
бiль у животi натще, а також через 1,5
години пiсля їжi. У загальному аналi-
зi кровi виявленi ознаки мiкроцитарної
гiпохромної анемiї помiрного ступеня.
Рiвень залiза сироватки та феритину
знижений. Яке захворювання може вiд-
повiдати наведенiй клiнiчнiй ситуацiї?

A. Пептична виразка дванадцятипалої
кишки
B. Дисфункцiя сфiнктеру Оддi
C. Хронiчний холецистит
D. Функцiональна диспепсiя
E. Гастроезофагеальна рефлюксна
хвороба

42. Пацiєнт 50-ти рокiв страждає на гi-
пертонiчну хворобу впродовж 15 рокiв.
Виявлена гiпертрофiя лiвого шлуно-
чка, змiни з боку очного дна i запiдо-
зрена патологiя нирок. Вкажiть най-
бiльш ранню лабораторну ознаку ура-
ження нирок при артерiальнiй гiперто-
нiї:

A. Протеїнурiя
B. Лейкоцитурiя
C. Гематрiя
D. Гiпостенурiя
E. Оксалатурiя

43. Цитологiчний препарат мазку зi
стравоходу представлений групами
клiтин багатошарового плаского епi-
телiю зi значним збiльшенням ядер,
ядерна мембрана потовщена, хрома-
тин гомогенний, нагадує ”годинникове
скло”, спостерiгаються двоядернi клiти-
ни, наявнi внутрiшньоядернi включен-
ня з добре вираженим обiдком. Визна-
чте вид iнфекцiйного ураження епiте-

лiю стравоходу:

A. Герпетичне
B. Цитомегаловiрусне
C. Аспергiльозне
D. Кандидозне
E. Бактерiальний езофагiт

44. Характерною морфологiчною
ознакою ураження залозистого епiте-
лiю бронхiв цитомегаловiрусом є наяв-
нiсть:

A. Цитоплазматичних включень
B. Перинуклеарного гало
C. Ядер клiтин з феноменом ”годинни-
кового скла”
D. Внутрiшньоядерних включень цито-
плазми
E. Феномену аутофагiї

45. Згiдно класифiкацiї Bethesda змi-
ни багатошарового плаского епiтелiю
шийки матки, вiдзначенi як LSIL, вiд-
повiдають:

A. Слабкiй дисплазiї, CIN I
B. Помiрнiй дисплазiї, CIN II
C. Вираженiй дисплазiї, CIN III
D. Carcinoma in situ
E. Запальним змiнам

46. У дiвчини 17-ти рокiв на пiхвовiй ча-
стинi шийки матки виявлено замiщен-
ня багатошарового плаского епiтелiю
цилiндричним в напрямку назовнi вiд
перехiдної мiж ними зони. В анамне-
зi немає вказiвок на ранiше виявленi
патологiчнi процеси i лiкувальнi захо-
ди. У цитологiчних препаратах мазкiв з
шийки матки переважають клiтини ци-
лiндричного епiтелiю i клiтини пласко-
го епiтелiю без ознак атипiї. Ознаки
запалення вiдсутнi, гормональний фон
не змiнений. Визначте дiагноз:

A. Ектопiя
B. Еритроплакiя
C. Ендоцервiкоз пролiферуючий
D. Дисплазiя
E. Цервiцит

47. У пацiєнтки 22-х рокiв пiсля пологiв
виявлений ”виворiт” слизової оболон-
ки каналу шийки матки, обмежений
нижнiм її вiддiлом, з рубцевою дефор-
мацiєю шийки матки. У цитологiчних
препаратах мазкiв iз зони деформацiї
шийки матки переважають клiтини ци-
лiндричного епiтелiю i клiтини пласко-
го епiтелiю без ознак атипiї, лейкоци-
тiв 2-6 у полi зору. Визначте дiагноз:
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A. Ектропiон
B. Ектопiя
C. Carcinoma in situ
D. Дисплазiя
E. Цервiцит

48. У пацiєнтки 48-ми рокiв на пiхво-
вiй частинi шийки матки у зонi зовнi-
шнього вiчка визначається пляма бiло-
го кольору. Мазок з патологiчної зони
рясний, представлений клiтинами по-
верхневих шарiв багатошарового пла-
ского епiтелiю з дрiбними пiкнотични-
ми ядрами, фон препарату складають
пласти без’ядерних ”лусочок” багато-
шарового плаского епiтелiю i пооди-
нокi малi лiмфоцити. Визначте дiагноз:

A. Лейкоплакiя
B. Ектропiон
C. Carcinoma in situ
D. Дисплазiя
E. Цервiцит

49. Цитологiчне дослiдження мазку з
шийки матки виявило групи цилiндри-
чного i метаплазованого епiтелiю з ва-
куолями у цитоплазмi, вакуолi мiстять
множиннi дрiбнi еозинофiльнi грану-
ли, ядра клiтин з вишневим вiдтiнком,
хроматин розподiлений нерiвномiрно,
ядерна мембрана складчаста, в окре-
мих клiтинах присутнi нейтрофiльнi
лейкоцити (аутофагiя). Визначте вид
iнфекцiйного ураження епiтелiю ший-
ки матки:

A. Хламiдiозний
B. Трихомонадний
C. Гонококовий
D. Кандидозний
E. Стафiлококовий

50. У жiнки 32-х рокiв на слизовiй обо-
лонцi пiхви виявленi множиннi дрiбнi
пухирцi, при руйнуваннi яких форму-
ються ерозiї. У мазку з ураженої дi-
лянки слизової наявнi багатоядернi ве-
ликi клiтини з розмитим хроматином
i чiткими контурами ядерної мембра-
ни, вiдзначається нагромадження ядер,
фон препарату складають клiтини пла-
ского епiтелiю з ознаками зроговiння,
наявнi ознаки паракератозу i гiперке-
ратозу. Визначте вид ураження слизо-
вої оболонки пiхви:

A. Герпетичний вагiнiт
B. Трихомонадний вагiнiт
C. Кандидозний вагiнiт
D. Бактерiальний вагiнiт
E. Аденовiрусний вагiнiт

51. У цитологiчному препаратi мазку з
шийки матки виявленi розрiзненi клi-
тини багатошарового плаского епiте-
лiю, клiтини збiльшенi у розмiрi, спо-
стерiгаються двоядернi клiтини, ядра
гiперхромнi, збiльшенi, ядерна мем-
брана нерiвна, складчаста, хроматин
розмитий (”матове скло”), цитопла-
зма клiтин рясна з обширною навко-
лоядерною зоною просвiтлення (пери-
нуклеарний обiдок). Визначте вид ура-
ження епiтелiю шийки матки:

A. Папiломавiрусний
B. Цитомегаловiрусний
C. Гонококовий
D. Кандидозний
E. Аденовiрусний

52. В залежностi вiд ступеня замiщен-
ня нормального епiтелiю ектоцервiксу
незрiлими диспластичними клiтинами
слабка дисплазiя (CIN I) це:

A. Залучення менш 1/3 епiтелiю шийки
матки
B. Залучення бiльше 2/3 епiтелiю ший-
ки матки
C. Ураження охоплює усю товщину
епiтелiю шийки матки
D. Залучення менш 1/4 епiтелiю шийки
матки
E. Залучення бiльше 4/5 епiтелiю ший-
ки матки

53. В ходi цитологiчного дослiдження
харкотиння виявленi клiтини, схожi з
пухлинними. Якi клiтини можуть бути
вiднесенi до них?

A. Гiстiоцити
B. Пролiферуючий епiтелiй бронхiв
C. Клiтини метаплазованого епiтелiю
D. Клiтини з вираженими явищами
дистрофiї
E. -

54. Внаслiдок дослiдження параметрiв
КОС отриманi наступнi данi: рН - 7,1;
рСО2 - 66 мм рт.ст.; бiкарбонат - 13
ммоль/л; ВЕ= -13 ммоль/л. Визначте
тип порушення кислотно-основної рiв-
новаги:
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A. Дихальний ацидоз i метаболiчний
ацидоз
B. Метаболiчний ацидоз декомпенсова-
ний
C. Дихальний ацидоз декомпенсований
D. Метаболiчний алкалоз i дихальний
ацидоз
E. -

55. В результатi дослiдження параме-
трiв КОС отриманi наступнi данi: рН
- 7,4; рСО2 - 50 мм рт.ст.; бiкарбонат -
30 ммоль/л; ВЕ= +7 ммоль/л. Визначте
тип порушення кислотно-основної рiв-
новаги:

A. Метаболiчний алкалоз компенсова-
ний
B. Дихальний ацидоз компенсований
C. Метаболiчний ацидоз декомпенсова-
ний
D. Дихальний ацидоз декомпенсований
E. -

56. У результатi дослiдження параме-
трiв КОС отриманi наступнi данi: рН -
7,36; рСО2 - 29 мм рт.ст.; бiкарбонат -
16 ммоль/л; ВЕ= -8 ммоль/л. Визначте
тип порушення кислотно-основної рiв-
новаги:

A. Метаболiчний ацидоз компенсова-
ний
B. Дихальний ацидоз компенсований
C. Метаболiчний ацидоз декомпенсова-
ний
D. Дихальний ацидоз декомпенсований
E. -

57. В результатi дослiдження параме-
трiв КОС отриманi данi: рН - 7,30; рСО2

- 53 мм рт.ст.; бiкарбонат - 35 ммоль/л;
ВЕ= +6 ммоль/л. Визначте тип пору-
шення кислотно-основної рiвноваги:

A. Дихальний ацидоз субкомпенсова-
ний
B. Метаболiчний ацидоз субкомпенсо-
ваний
C. Метаболiчний ацидоз декомпенсова-
ний
D. Дихальний ацидоз декомпенсований
E. -

58. Лабораторнi дослiдження при
цукровому дiабетi важливi для контро-
лю стану пацiєнта. Яка дiагностична
цiннiсть визначення у кровi HbA1с?

A. Оцiнка ступеня компенсацiї цукро-
вого дiабету
B. Дiагностика дiабетичної нефропатiї
C. Дiагностика дiабетичного кетоаци-
дозу
D. Дiагностика макроангiопатiй
E. Дiагностика дiабетичної ретинопатiї

59. Частота дослiджень сечi на предмет
виявлення мiкроальбумiнурiї у пацiєн-
тiв з I типом цукрового дiабету скла-
дає:

A. 1 раз на рiк, через 5 рокiв вiд початку
захворювання
B. 2 рази на рiк, через 5 рокiв вiд поча-
тку захворювання
C. 2 рази на рiк, через 3 роки вiд початку
захворювання
D. 1 раз на рiк, через 3 роки вiд початку
захворювання
E. 1 раз на квартал

60. Хворому з хронiчною рецидивую-
чою герпес-вiрусною iнфекцiєю про-
ведено обстеження iмунного стану. До
якого рiвня iмунологiчних тестiв вiдно-
ситься визначення вiдносного та абсо-
лютного числа лiмфоцитiв в перифе-
ричнiй кровi?

A. 1 рiвня
B. 2 рiвня
C. 1 та 2 рiвнiв
D. 3 рiвня
E. 1, 2 та 3 рiвнiв

61. У хворого 25-ти рокiв запiдозре-
но хламiдiоз. Лiкар-iмунолог призна-
чив йому обстеження з метою встанов-
лення гострого перiоду захворювання
чи загострення хронiчної його стадiї.
Якi класи специфiчних антихламiдiй-
них iмуноглобулiнiв треба визначити
для пiдтвердження дiагнозу?

A. IgG або IgM
B. IgА або IgM
C. IgG або IgЕ
D. IgD або IgА
E. IgЕ або IgD

62. Хвора 27-ми рокiв скаржиться на
напади ядухи, що виникають у перi-
од цвiтiння амброзiї. Лiкар-алерголог
встановив дiагноз: бронхiальна астма,
1 ст. полiноз, загострення. Якi змiни
лейкограми найбiльш характернi для
алергiчного захворювання?
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A. Еозинофiлiя
B. Лiмфоцитоз
C. Лiмфопенiя
D. Моноцитоз
E. Еозинопенiя

63. Хворий 24-х рокiв з лихоманкою не-
з’ясованого генезу призначено дослi-
дження факторiв гуморального неспе-
цифiчного iмунного захисту. Якi з них
є найбiльш iнформативними?

A. Лiзоцим
B. IgM
C. IgG
D. ЦIК
E. НСТ-тест

64. Хвора 24-х рокiв страждає на хронi-
чну рецидивуючу герпес-вiрусну iнфе-
кцiю. Зниження яких показникiв iму-
нограми є характерним?

A. Т-лiмфоцити
B. Макрофаги
C. В-лiмфоцити
D. Система комплементу
E. Нейтрофiли

65. При проведеннi лабораторного до-
слiдження харкотиння виявлено, що
воно безколiрне, тягуче i склоподiбне.
Для якого захворювання це характер-
но?

A. Бронхiальна астма
B. Пневмоторакс
C. Крупозна пневмонiя
D. Набряк легень
E. Гострий бронхiт

66. У хворої 30-ти рокiв виявленi насту-
пнi змiни у загальному аналiзi кровi:
гемоглобiн - 40 г/л, КП- 0,8, еритроци-
ти - 1, 9 · 1012/л, ретикулоцити вiдсутнi,
виявлена лейкопенiя i тромбоцитопе-
нiя. Про який стан слiд думати?

A. Гiпопластична анемiя
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Пароксизмальна нiчна гемоглобiну-
рiя
D. Iнтоксикацiя свинцем
E. Мегалобластна анемiя

67. У дитини 10-ти рокiв наявнi скарги
на появу пiсля iнсоляцiї пухирiв, вираз-
ки шкiри, що не загоюються, травма-
тичнi рубцi носа, вух, червоне забарв-
лення зубiв. У клiнiчному аналiзi сечi
виявлено пiдвищена кiлькiсть уропор-
фiринiв. Про який стан слiд думати?

A. Порфiрiя
B. Мiкросфероцитоз
C. Таласемiя
D. Серпоподiбно-клiтинна анемiя
E. -

68. Хворий 37-ми рокiв висловлює
скарги на субфебрилiтет, загальну
слабкiсть, тривалий кашель з вiдхо-
дженням гнiйного харкотиння, перi-
одично з прожилками кровi. При мi-
кроскопiї харкотиння: велика кiлькiсть
лейкоцитiв, еритроцитiв, виявленi ки-
слотостiйкi бактерiї. Про яке захворю-
вання слiд думати?

A. Туберкульоз легень
B. Пневмонiя
C. Пневмоконiоз
D. Бронхiальна астма
E. Хронiчний бронхiт

69. Для папiлярної будови пухлини се-
чового мiхура характерно виявлення у
сечi:

A. Фрагментiв тканини i папiлярних
структур з судинами
B. Груп клiтин перехiдного епiтелiю
C. Залозистих структур
D. ”Цибулин”
E. Тяжiв клiтин

70. При цитологiчнiй дiагностицi мате-
рiалу виявленi наступнi морфологiчнi
змiни клiтин: втрата цiлiсностi клiтин-
ної мембрани, флокуляцiя хроматину,
набухання клiтини i лiзис, набухання
органел. Для якого процесу це хара-
ктерно?

A. Некроз
B. Апоптоз
C. Варiант норми
D. Анiзоцитоз
E. Полiхромазiя

71. У хворої дiагностовано рак шийки
матки (пiхвової поверхнi). З якого епi-
телiю, найiмовiрнiше, розвинулась пу-
хлина?

A. Плаский
B. Вiйчастий цилiндричний
C. Призматичний
D. Кубiчний
E. Високий цилiндричний

72. У хворої дiагностовано рак ший-
ки матки (канал шийки). З якого епi-
телiю, найiмовiрнiше, розвинулась пу-
хлина?
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A. Високий цилiндричний
B. Кубiчний
C. Плаский
D. Вiйчастий цилiндричний
E. Призматичний

73. При якому аутоiмунному захворю-
ваннi спостерiгається пiдвищення ти-
трiв антистрептолiзину-0, зростання
кiлькостi В-лiмфоцитiв при зниженнi
кiлькостi Т-лiмфоцитiв?

A. Ревматична лихоманка
B. Iнсулiнозалежний цукровий дiабет
C. Первинний бiлiарний цироз
D. Аутоiмунна гемолiтична анемiя
E. Тиреоїдит Хашимото

74. У хворої виявлено новоутворення
матки. Який морфологiчний критерiй
є основним для доброякiсностi пухли-
ни?

A. Структурна подiбнiсть з нормальною
тканиною
B. Пролiферацiя
C. Вiдсутнiсть диференцiювання
D. Полiморфiзм
E. -

75. Хворий 50-ти рокiв поступив у вiд-
дiлення зi скаргами на гострий бiль
за грудниною. Якi лабораторнi тести
необхiдно зробити цьому хворому для
ранньої дiагностики можливого iнфар-
кту мiокарда?

A. Тропонiни
B. ЛДГ5

C. Лужна фосфатаза
D. Холiнестераза
E. Альдолаза

76. В ходi гiстологiчного дослiдження
пухлинного вузла легенiв вiдсутнi фор-
мування пластiв пухлинної паренхiми.
Новоутворення складається з дрiбних
пухлинних клiтин округлої або верете-
ноподiбної форми, якi секретують ци-
токератини, нейрон-специфiчну енола-
зу та iн. Якому типу пухлин вiдповiдає
наведена характеристика?

A. Дрiбноклiтинний рак
B. Аденокарцинома
C. Пласкоклiтинний рак
D. Бронхiолоальвеолярна карцинома
E. Бронхiальний карциноїд

77. Аденокарцинома має структуру, по-
дiбну до аденоми. Якi гiстологiчнi озна-
ки дозволяють вiдрiзнити її вiд добро-
якiсної пухлини?

A. Залозистi комплекси проростають
до сусiднiх тканин
B. Клiтини епiтелiю мають однакову
форму
C. Складається з нормальних залози-
стих клiтин, якi продукують слиз
D. Залозистi утворення вiдмежову-
ються вiд клiтин сполучнотканинної
строми
E. Клiтинна атипiя вiдсутня

78. Вивчення бiопсiйного матерiалу
шлунку виявило наявнiсть келихопо-
дiбних клiтин, що межують з ентеро-
цитами, якi не секретують слиз. Гли-
бокi вiддiли ямок подiбнi до кишко-
вих крипт, якi мiстять клiтини Панета.
Ознакою якого передракового проце-
су є дана мiкроскопiчна картина?

A. Повна кишкова метаплазiя
B. Дисплазiя
C. Неповна кишкова метаплазiя
D. Виразкове ураження
E. Хвороба Крона

79. В ходi гiстологiчного дослiджен-
ня пухлини сечового мiхура встанов-
лено, що вона має сосочкову будову.
Спостерiгаються порушення базальної
мембрани та iнфiльтрацiя пухлинни-
ми клiтинами власного шару слизової
оболонки, виражений клiтинний атипi-
зм, багаторяднiсть, повна або часткова
втрата полярностi, наявнiсть патологi-
чних форм мiтозiв. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Перехiдно-клiтинний рак
B. Аденома
C. Плоскоклiтинний рак без зроговiння
D. Аденокарцинома
E. Папiлома

80. В ходi мiкроскопiчного дослiджен-
ня бiопсiйного матерiалу передмiхуро-
вої залози виявлена повна вiдсутнiсть
залозистої тканини та наявнiсть шарiв
недиференцiйованих атипових клiтин.
Якому рiвню градацiї за класифiкацi-
єю Глiсона вiдповiдають цi змiни?

A. Градацiя 5
B. Градацiя 1
C. Градацiя 2
D. Градацiя 3
E. Градацiя 4

81. У хворого чоловiка дiагностовано
хорiокарциному (найбiльш агресивний
варiант злоякiсних пухлин яєчка). З
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яких клiтин складається хорiокарци-
нома у даного хворого?

A. Дрiбнi клiтини з численними химер-
ними гiперхромними ядрами
B. Великi клiтини з численними хи-
мерними гiперхромними ядрами та
вакуолiзованою цитоплазмою
C. Великi клiтини з одним ядром
D. Великi клiтини з одним гiперхром-
ним ядром
E. Дрiбнi клiтини з одним гiперхромним
ядром

82. В ходi гiстологiчного дослiдження
пухлини молочної залози у хворої ви-
явлено пласт округлих епiтелiальних
клiтин, якi щiльно контактують одна
з одною та не iнфiльтрують строму.
Ядра клiтин мають майже однакову
структуру, а мiтотична активнiсть клi-
тин незначна. Визначте вид пухлини
молочної залози:

A. Внутрiшньопротокова карцинома
B. Часточкова карцинома
C. Слизова карцинома
D. Хвороба Педжета
E. Фiброаденома

83. В ходi гiстологiчного вивчення тка-
нини пухлини щитоподiбної залози па-
ренхiма новоутворення представлена
сосочковими структурами, сформова-
ними атиповими та полiморфними ти-
реоцитами з накладенням i ядер, i са-
мих клiтин один на одного, а також з
багатоядерними клiтинами. Крiм то-
го, виявлено ядернi борозенки рiзної
глибини, просвiтлення хроматину ядер
i ядерець, внутрiшньоядернi цитопла-
зматичнi включення. Для якого захво-
рювання щитоподiбної залози хара-
ктернi виявленi ознаки?

A. Папiлярний рак
B. Скiр
C. Iнсулярний рак
D. Фолiкулярний рак
E. Пласкоклiтинний рак

84. Яка структура шкiри уражується
меланомою при III рiвнi iнвазiї за
Кларком?

A. Сiтчастий шар
B. Сосочковий шар
C. Епiдермiс
D. Базальна мембрана
E. Пiдшкiрно-жирова клiтковина

85. У хворої, яка страждає на лейкоз та

має метастази у молочну залозу, вияв-
лено ущiльнення та збiльшення пахво-
вих та шийного вузла до 4 см. Мiкро-
скопiчне дослiдження бiопсiйного ма-
терiалу показало iнфiльтрацiю капсу-
ли вузла, трабекул та сполучної тка-
нини ворiт вузла бластними клiтинами.
Паренхiма вузла заповнена клiтинами,
якi бiльшi за малi лiмфоцити i хара-
ктеризуються наявнiстю iнвагiнацiй в
ядрах, рiзними розмiрами цитоплазми.
Зустрiчаються поодинокi крововиливи
та некрози. Охарактеризуйте резуль-
тати та встановiть дiагноз:

A. Метастатичне ураження
B. Запалення
C. Iнфекцiя Бартонелла
D. Гостра респiраторна вiрусна iнфекцiя
E. Туберкульоз

86. У дитини 2-х рокiв дiагностовано
первинний iмунодефiцит, синдром Бру-
тона (первинна агамаглобулiнемiя).
Рiвнi яких показникiв iмунограми бу-
дуть значно зниженими?

A. В-лiмфоцити, концентрацiї iмуно-
глобулiнiв
B. ЦIК
C. Фагоцитарне число, фагоцитарний
iндекс
D. НСТ-тест
E. Iмунорегуляторний iндекс

87. У хворого дiагностована ВIЛ-
iнфекцiя, виконана iмунограма. Яка
субпопуляцiя лiмфоцитiв буде зниже-
на?

A. CD4+ Т-хелпери
B. В-лiмфоцити
C. CD8+ Т-супресори
D. CD16+ Т-кiллери
E. СD4/CD8

88. Вiдомо, що в патогенезi розсiяного
склерозу лежать механiзми аутоiмун-
ної природи. Для оцiнки iмунного стану
визначають фактори, яким належить
ключова роль у їх розвитку. Якi це фа-
ктори?

A. СD4+ Т-хелпернi клiтини, аутоiмуннi
антитiла
B. Iмуноглобулiни класу А
C. Iмуноглобулiни класу Е
D. В-лiмфоцити
E. Рiвень гемоглобiну

89. Дослiдження iмунного стану вклю-
чає оцiнку клiтинних та гуморальних
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факторiв. Який з перерахованих по-
казникiв характеризує клiтинну ланку
iмунiтету?

A. Експресiя СD8+ на лiмфоцитах
B. Експресiя СD20+ на лiмфоцитах
C. Концентрацiя циркулюючих iмунних
комплексiв
D. Концентрацiя IgA, IgM, IgG
E. Гемолiтична активнiсть бiлкiв систе-
ми комплементу

90. Дiагностика алергiйних захворю-
вань передбачає використання рiзних
тестiв. Якi з перерахованих реакцiй за-
стосовують для визначення алергiчної
реакцiї сповiльненого типу?

A. Реакцiя бласттрансформацiї лiм-
фоцитiв з мiтогенами та реакцiя
гальмування мiграцiї лiмфоцитiв
B. Непряма дегрануляцiя базофiлiв
(тест Шеллi)
C. Визначення концентрацiї IgE
D. Визначення концентрацiї та констан-
ти циркулюючих iмунних комплексiв
E. Тест поглинання нiтросинього тетра-
золiю

91. У хворого дiагностована негоспi-
тальна пневмонiя. Для дiагностики го-
строї бактерiальної iнфекцiї вирiшаль-
не значення має пiдвищення у сирова-
тцi кровi титру антитiл. До якого класу
належить цей iмуноглобулiн?

A. IgM
B. IgG
C. IgA
D. IgE
E. IgD

92. Захист вiд бактерiальної iнфекцiї -
це одна iз функцiй iмунної системи. Якi
фактори вiдiграють основну роль у за-
безпеченнi протибактерiального iмунi-
тету?

A. Iмуноглобулiни, макрофаги
B. CD8+ -цитотоксичнi Т-лiмфоцити
C. NK-клiтини
D. Бiлки системи комплементу
E. Лiзоцим

93. Якiй клiнiчнiй ситуацiї вiдповiдає
зниження фагоцитарної активностi
нейтрофiлiв?

A. Частi ГРВI
B. Бронхiальна астма
C. Атеросклероз
D. Вiтилiго
E. Полiноз

94. В результатi клiнiчного аналiзу се-
чi у хворого виявлено: вiдносна густи-
на - 1,010, сеча - каламутна, реакцiя
- кисла, значна протеїнурiя, в ходi мi-
кроскопiї - мiкрогематурiя, гiалiновi та
зернистi цилiндри. Яке захворювання
можна припустити в даному випадку?

A. Хронiчний гломерулонефрит
B. Хронiчний пiєлонефрит
C. Цистит
D. Гiпернефрома
E. Дiабетичний нефросклероз

95. У хворого в сечi виявлено бiлок
Бенс-Джонса. Дiагностичною ознакою
якого захворювання є даний бiлок?

A. Мiєломна хвороба
B. Амiлоїдоз нирок
C. Хронiчний гломерулонефрит
D. Туберкульоз нирок
E. Гострий гломерулонефрит

96. В ходi цитологiчного аналiзу бi-
оптату тканини щитоподiбної зало-
зи виявлена атрофiя фолiкулiв, дифу-
зна лiмфоплазмоцитарна iнфiльтрацiя
строми з формуванням лiмфоїдних фо-
лiкул. Для якого патологiчного проце-
су характернi данi змiни?

A. Аутоiмунний тиреоїдит
B. Тиреотоксичний зоб
C. Аденома щитоподiбної залози
D. Колоїдний зоб
E. Спорадичний зоб

97. Харчовий дефiцит йоду - це пробле-
ма, яка стосується близько 70% насе-
лення. Розвиток ендемiчного зобу ха-
рактеризується:

A. Пiдвищеною секрецiєю тиреостиму-
люючого гормону
B. Зниженою секрецiєю паратиреої-
дного гормону
C. Зниженою секрецiєю тиреорилизiнг-
фактору
D. Появою аутоантитiл до щитоподi-
бної залози
E. Розвитком перницiозної анемiї

98. Ряд гормонiв регулюють мiнераль-
ний баланс органiзму. Пiдвищений рi-
вень натрiю в кровi (гiпернатрiємiя)
спостерiгається при гiперпродукцiї та-
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кого гормону:

A. Альдостерон
B. Паратгормон
C. Вазопресин
D. Окситоцин
E. Кортизол

99. У хворого на тлi хронiчного гло-
мерулонефриту розвинулася хронiчна
ниркова недостатнiсть. Якi змiни у про-
бi Зимницького будуть спостерiгатися?

A. Низька вiдносна густина у всiх порцi-
ях
B. Рiзкi коливання вiдносної густини у
рiзних порцiях
C. Висока вiдносна густина у всiх порцi-
ях
D. Нерiвномiрне видiлення сечi протя-
гом доби
E. -

100. Хвора 33-х рокiв має скарги на
довготривалий ”висип” в дiлянцi про-
межини. Пiсля проведеного гiнекологi-
чного огляду та кольпоскопiї встанов-
лено дiагноз лейкоплакiї. Дослiдження
мазку з шийки матки показали наяв-
нiсть клiтин плаского епiтелiю поверх-
невого i промiжних шарiв, поодиноких
метаплазованих клiтин та характерних
клiтин з щiльною блискучою цитопла-
змою та пiкнотичними ядрами. Лусо-
чки плаского епiтелiю вiдсутнi. Визна-
чте цитологiчний дiагноз:

A. Гiперкератоз
B. Лейкоплакiя
C. Цитограма без особливостей
D. Псевдоерозiя
E. -

101. Наднирники складаються з двох
шарiв, функцiї яких рiзнi. Що є основ-
ним показником при феохромоцито-
мi (пухлина мозкового шару наднирни-
кiв)?

A. Пiдвищений рiвень катехоламiнiв в
сечi
B. Пiдвищений рiвень кортизолу в
сироватцi кровi
C. Зниження рiвня катехоламiнiв в
сироватцi кровi
D. Збiльшення рiвня глюкози в сирова-
тцi кровi
E. Зниження рiвня глюкози в сироватцi
кровi

102. Бiохiмiчнi констеляцiї захворю-
вань серцево-судинної системи перева-

жно мiстять схожий набiр бiохiмiчних
тестiв. При якiй з вказаних патологiй
доцiльно додатково зробити коагуло-
граму?

A. Ревмокардит
B. Гiпертонiчна хвороба
C. Мiокардит
D. Мiокардiодистрофiя
E. Перикардит

103. У онкологiчного хворого 60-ти
рокiв проведено бiопсiю печiнки. Ре-
зультати мiкроскопiчного дослiдження
показали наявнiсть гранульоми з осе-
редками некрозу по центру, на пери-
ферiї якого розташованi епiтелiоїднi,
лiмфоїднi, плазматичнi клiтини, а та-
кож макрофаги, велика кiлькiсть клi-
тин Пирогова-Лангханса. До якого ти-
пу належить дана гранульома?

A. Епiтелiоїдно-клiтинна
B. Макрофагальна
C. Фагоцитома
D. Гiгантоклiтинна
E. Гранульома стороннього тiла

104. Визначте найбiльш iмовiрну озна-
ку аденокарциноми при цитологiчному
дослiдженнi:

A. Залозистi комплекси з атипових
клiтин
B. Тяжi клiтин
C. Цибулини
D. Феномен ”павичевого ока”
E. -

105. Чим характеризується розташу-
вання клiтин злоякiсних пухлин в маз-
ках випiтної рiдини?

A. Розташування у виглядi багатошаро-
вих пластин
B. Iзольоване розташування
C. Розташування у виглядi одношарових
пластин
D. Поєднання гiперхромiї ядер з гiпер-
хромiєю цитоплазми
E. -

106. Пiд час бронхоскопiї у бронхах ви-
явлена екзофiтна пухлина. Цитологi-
чно пухлина побудована з комплексiв
полiморфно-епiтелiальних клiтин з гi-
перхромними ядрами та патологiчними
мiтозами. Серед пухлинних клiтин ви-
являються еозинофiльнi концентричнi
структури. Дiагностуйте пухлину:
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A. Плоскоклiтинний зроговiлий рак
B. Плоскоклiтинний незроговiлий рак
C. Великоклiтинний рак
D. Дрiбноклiтинний рак
E. Залозистопласкоклiтинний рак

107. В бiоптатi бронха хворого 53-х ро-
кiв, який 20 рокiв хворiв на хронiчний
бронхiт, виявленi осередки замiщення
призматичного епiтелiю багатошаро-
вим пласким. Який з патологiчних про-
цесiв має мiсце?

A. Метаплазiя
B. Гiперплазiя
C. Гетеротопiя
D. Гетероплазiя
E. Дисплазiя

108. Хворому 58-ми рокiв з нетиповим
перебiгом хронiчної пневмонiї прове-
дено дiагностичну бронхоскопiю. Ци-
тологiчне дослiдження представлено
клiтинами середнього розмiру, пооди-
нокими розеткоподiбними скупчення-
ми, ядра розташованi переважно екс-
центрично, мембрана чiтка, нерiвна,
хроматин нерiвномiрно зернистий, зу-
стрiчаються двоядернi клiтини, помiр-
но виражений полiморфiзм клiтин та
ядер, в цитоплазмi окремих клiтин ви-
явлено оксифiльнi гранули. Визначте
цитологiчний дiагноз:

A. Аденокарцинома помiрно диферен-
цiйована
B. Карциноїд бронха
C. Пролiферацiя цилiндричного епiте-
лiю
D. Пролiферацiя альвеолярного епiте-
лiю
E. -

109. Пiд час розтину тiла чоловiка, по-
мерлого вiд печiнкової недостатностi,
виявленi збiльшенi в розмiрах нирки з
напруженою фiброзною капсулою. В
ходi цитологiчного дослiдження вияв-
лена дистрофiя i некроз епiтелiю зви-
вистих канальцiв, мiсцями з деструкцi-
єю базальних мембран переважно в
дистальних канальцях (тубулорексис),
цилiндри в просвiтах канальцiв на рi-
зних рiвнях нефронiв, набряк iнтерсти-
цiю з лейкоцитарною iнфiльтрацiєю
i крововиливами. В просвiтах капсул
клубочкiв скупчення ультрафiльтрату.
Який з дiагнозiв найiмовiрнiший?

A. Некронефроз, олiго-анурична стадiя
B. Гострий гломерулонефрит
C. Нирково-клiтинний рак (свiтлоклi-
тинний)
D. Гострий пiєлонефрит
E. Некронефроз

110. Визначте найбiльш iмовiрнi мiкро-
скопiчнi ознаки свiтлоклiтинного нир-
ковоклiтинного раку:

A. Рясна вакуолiзована цитоплазма
клiтин
B. Скупчення з клiтин навколо окси-
фiльної речовини
C. Скупчення клiтин навколо капiлярiв
D. Гiперхромiя ядер
E. -

111. Пiд час цитологiчного дослiджен-
ня бiоптату печiнки хворого з печiнко-
вою недостатнiстю виявленi розширенi
склерозованi портальнi тракти. Цито-
логiчно виявляється дифузна лiмфогi-
стiоцитарна iнфiльтрацiя строми, мно-
жиннi жировi включення в гепатоци-
тах. Який з дiагнозiв найбiльш iмовiр-
ний?

A. Портальний цироз
B. Первинний мiлiарний цироз
C. Малiгнiзацiя печiнкової тканини
D. Жировий гепатоз
E. Постнекротичний цироз

112. Пiд час патологiчного дослiджен-
ня бiоптату з товстої кишки виявле-
на пухлина з призматичного епiтелiю,
який формує атиповi залозистi стру-
ктури рiзної форми та розмiрiв. Клiти-
ни епiтелiю полiморфнi, з гiперхром-
ними ядрами, є патологiчнi мiтози.
Який тип раку можна встановити?

A. Аденокарцинома
B. Базально-клiтинний рак
C. Солiдний рак
D. Слизовий рак
E. Недиференцiйований рак

113. Визначте, якi клiтини найбiльш
часто зустрiчаються у цитограмi при
мукоепiдермоїднiй пухлинi слинних за-
лоз:

A. Слизовi
B. Залозистi
C. Малодиференцiйованi
D. Плоскоепiтелiальнi
E. -

114. Лiкар припускає у пацiєнтки на-
явнiсть злоякiсної пухлини. Який тип
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раку найчастiше розвивається в шийцi
матки?

A. Плоскоклiтинний
B. Залозистий
C. Недиференцiйований
D. Слизовий
E. -

115. В ходi гiстологiчного дослiдження
кулястого утворення, що розташоване
над поверхнею шкiри, знайденi сосо-
чкоподiбнi розростання епiтелiю з яви-
щами гiперкератозу. Строма пухлини
представлена великою кiлькiстю спо-
лучної тканини i судинами. Яку пухли-
ну дiагностовано?

A. Папiлома
B. Плоскоклiтинний рак шкiри
C. Базально-клiтинний рак шкiри
D. Аденокарцинома шкiри
E. Меланома

116. Пiд час торакатомiї у хворого 55-
ти рокiв взято бiоптат тканини лiмфа-
тичних вузлiв. Цитологiчно було ви-
явлено iнфiльтрати, що складаються з
лiмфоцитiв, гiстiоцитiв, еозинофiлiв та
багатоядерних клiтин Березовського-
Штернберга, оточенi розростаннями
волокнистої сполучної тканини. На-
звiть клiнiко-морфологiчнуформу лiм-
фогранулематозу:

A. Лiмфогранулематоз, нодулярний
склероз
B. Лiмфогранулематоз з пригнiченням
лiмфоїдної тканини
C. Змiшаноклiтинний варiант лiмфо-
гранулематозу
D. Лiмфогранулематоз з переважанням
лiмфоїдної тканини
E. -

117. В ходi цитологiчного дослiджен-
ня збiльшеного шийного лiмфовузла
виявленi наступнi мiкроскопiчнi озна-
ки: пролiферацiя лiмфоїдних клiтин,
наявнiсть великих клiтин Ходжкiна
та Березовського-Штернберга, а та-
кож еозинофiлiв, плазматичних клi-
тин, нейтрофiльних лейкоцитiв. Який
варiант лiмфогранулематозу найбiльш
iмовiрний?

A. Змiшаноклiтинний варiант
B. З переважанням лiмфоїдної тканини
C. Нодулярний склероз
D. З пригнiченням лiмфоїдної тканини
E. Саркома Ходжкiна

118. NO є гiдрофобним газом, який вi-
дiграє роль внутрiшньо-мiжклiтинного
месенджера, що справляє багатофун-
кцiональний ефект на клiтину. На який
клiтинний фермент, головним чином,
спрямована дiя NO?

A. Гуанiлатциклаза
B. Аденiлатциклаза
C. Лактатдегiдрогеназа
D. Пiруваткiназа
E. Креатинкiназа

119. У хворого з дiагнозом IХС значно
зменшена кiлькiсть АТФ в мiокардi.
Якi змiни спостерiгаються впродовж
перших 15 хвилин гострої iшемiї у мi-
тохондрiях?

A. Набряк мiтохондрiй i втрата ними
крист
B. Зменшення кiлькостi мiтохондрiй
C. Збiльшення кiлькостi мiтохондрiй
D. Конденсацiя мiтохондрiй i зменшен-
ня у розмiрах
E. Збiльшення кiлькостi крист у мiто-
хондрiях

120. Цитолiтичний синдром виникає
внаслiдок порушення структурної цi-
лiсностi клiтин печiнки, передусiм ге-
патоцитiв. Висока активнiсть у сирова-
тцi кровi якого ферменту свiдчить про
некротичнi процеси та деструкцiю суб-
клiтинних структур гепатоцитiв?

A. Глутаматдегiдрогеназа
B. Амiлаза
C. Лактаза
D. Глюкозо-6-фосфат дегiдрогеназа
E. Гексокiназа

121. На обстеженнi у гiнеколога жiн-
ка 32-х рокiв. Скарги на короткi та не-
ряснi менструацiї. Пiдвищена секрецiя
якого гормону може викликати такi
змiни?

A. Лютеїнiзуючий
B. Гонадотропний
C. Фолiкулостимулюючий
D. Адренокортикотропний
E. Тиреотропний

122. Менопауза характеризується ком-
плексом гормональних та метаболi-
чних зсувiв. Жiнки становляться схиль-
ними до остеопорозу в постклiмакте-
ричний перiод завдяки зниженню се-
крецiї:
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A. Естрогенiв
B. Кальцитонiну
C. Прогестерону
D. Лютеїнiзуючого гормону
E. Гонадотропного гормону

123. Ензимодiагностика є важливою
складовою в постановцi дiагнозу.
Активнiсть якого ферменту обов’язко-
во визначають для ранньої дiагностики
гострого гепатиту?

A. Аланiнамiнотрансфереза (АлАТ)
B. Аспартатамiнотрансфераза (АсАТ)
C. Лактатдегiдрогеназа 1 (ЛДГ1)
D. Креатинкiназа (КК)
E. Лужна фосфатаза (ЛФ)

124. Гiперкортицизм супроводжується
комплексом метаболiчних порушень в
органiзмi. Яке з наступних захворю-
вань призводить до зростання рiвня
кортизолу в кровi?

A. Синдром Iценко-Кушинга
B. Акромегалiя
C. Хвороба Грейвса
D. Бронзова хвороба
E. Гiпопiтуїтаризм

125. У пацiєнта спостерiгається значне
збiльшення об’єму сечi (бiльш нiж 3
лiтри за добу) та спрага. При лабора-
торному дослiдженнi виявлена пiдви-
щена осмолярнiсть сироватки кровi. З
недостатньою секрецiєю якого гормо-
ну можуть бути пов’язанi цi симптоми?

A. Вазопресин
B. Альдостерон
C. Окситоцин
D. Адреналiн
E. Iнсулiн

126. У хлопчика 2-х рокiв, що часто
хворiє на важкi гнiйнi iнфекцiї дихаль-
них шляхiв, при оглядi виявили вiдста-
вання у ростi, пальцi мають вигляд ба-
рабанних паличок, змiнена форма гру-
дної клiтки, зменшенi лiмфатичнi ву-
зли та мигдалики. В iмунограмi вияви-
ли лiмфопенiю, рiзке зниження iмуно-
глобулiнiв усiх класiв. Дiагностовано
первинний iмунодефiцит. До якої нозо-
логiчної форми належить дана патоло-
гiя?

A. Х-зчеплена агамаглобулiнемiя Брут-
тона
B. Селективний дефiцит IgA
C. Загальний варiабельний iмунодефi-
цит
D. Транзиторна гiпогаммаглобулiнемiя
E. Х-зчеплена агаммаглобулiнемiя с
синдромом гiперiмуноглобулiнемiї М

127. До лiкаря звернувся пацiєнт зi
скаргами на частi рецидивуючi iнфе-
кцiйнi захворювання. Пiсля анкетного
опитування було встановлено, що умо-
ви працi пацiєнта пов’язанi з впливом
радiацiйного випромiнення. Лiкар при-
значив пацiєнту розгорнуту iмуногра-
му. Якi методи дiагностики належать
до поглибленого iмунологiчного об-
стеження?

A. Визначення субпопуляцiйного рiвня
Т- i В-лiмфоцитiв
B. Шкiрнi тести
C. Визначення абсолютної кiлькостi
лiмфоцитiв
D. Визначення циркулюючих iмунних
комплексiв
E. Визначення вiдносної кiлькостi лiм-
фоцитiв

128. У пацiєнта з опiками шкiри пiсля
трансплантацiї донорського матерiалу
на 6-7 день в мiстi локалiзацiї транс-
плантату з’явились набряки та гемо-
рагiї, що свiдчило про розвиток реа-
кцiї вiдторгнення трансплантату. Яки-
ми клiтинами зумовлена така реакцiя?

A. Цитотоксичнi лiмфоцити
B. Макрофаги
C. В-лiмфоцити
D. Еозинофiли
E. Нейтрофiльнi гранулоцити

129. У хворої встановлений клiнiчний
дiагноз раку яєчникiв. Який показник є
маркером цього захворювання?

A. СА-125
B. СА-15-3
C. СА-19-9
D. СА-242
E. PSA

130. Подружжя звернулося до центру
репродуктивної медицини з приводу
безплiддя. Який метод дозволяє вия-
вити антиспермальнi антитiла?
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A. Реакцiя iммобiлiзацiї
B. Реакцiя гемаглютинацiї
C. Реакцiя преципiтацiї
D. Визначення фагоцитарного iндексу
E. Реакцiя зв’язування комплементу

131. У хворої 36-ти рокiв попереднiй дi-
агноз - дифузне захворювання сполу-
чної тканини. Який метод, що застосо-
вується для оцiнки iмунного стану, мо-
же бути використаний в якостi скринiн-
гового методу дiагностики автоiмунної
патологiї?

A. Визначення лiмфоцитотоксичностi
за Террасакi
B. Реакцiя бластної трансформацiї
лiмфоцитiв
C. Визначення концентрацiї IgA, IgM,
IgG
D. Визначення протинуклеарних анти-
тiл
E. Визначення константи циркулюючих
iмунних комплексiв

132. У хворої 42-х рокiв, що має ар-
трит дрiбних суглобiв кистi, ранкову
скутiсть рухiв, виявлений ревматоїдний
фактор та антицитрулiновi антитiла у
плазмi. Для якого захворювання хара-
ктернi виявленi ознаки?

A. Ревматоїдний артрит
B. Гостра ревматична лихоманка
C. Системний червоний вовчак
D. Хвороба Шегрена
E. Неспецифiчний виразковий колiт

133. Пожежник отримав дозу опромi-
нення 3,6 Гр. Стан середньої тяжко-
стi. Шкiрнi покриви i слизовi блiдi. Ps-
100/хв., ритмiчний, АТ- 110/70 мм рт.ст.
У кровi: еритроцити - 3, 1 · 1012/л, Нb-
95 г/л, лейкоцити - 6 · 109/л, мiєлоцити
- 6%, паличкоядернi нейтрофiли - 22%,
сегментоядернi нейтрофiли - 59%, лiм-
фоцити - 13%, тромбоцити - 180 · 109/л,
ШОЕ- 28 мм/год. Ваш лабораторний
дiагноз:

A. Гостра променева хвороба, середнiй
ступiнь тяжкостi
B. Гостра променева хвороба, легкий
ступiнь тяжкостi
C. Гостра променева хвороба, тяжкий
перебiг
D. Гостра променева хвороба, дуже
тяжкий перебiг
E. Гостре отруєння

134. У хворого в останнi 2 тижнi з’я-
вились задишка, серцебиття, жовтя-

ниця лимонно-жовтого кольору. Об’є-
ктивно: гепатомегалiя, спленомегалiя.
При лабораторному дослiдженi було
виявлено: Нb- 54 г/л; кольоровий пока-
зник - 0,8, ретикулоцити - 14%, ШОЕ-
28 мм/год. Загальний бiлiрубiн - 78
ммоль/л; некон’югований - 3,4 ммоль/л;
залiзо кровi - 31,5 ммоль/л. Встановле-
ний дiагноз автоiмунної гемолiтичної
анемiї. Який метод дослiдження пiд-
твердить дiагноз та є необхiдний перед
гемотрансфузiєю?

A. Непряма проба Кумбса
B. Проба Хема
C. Пряма проба Кумбса
D. Виявлення холодових гемолiзинiв
E. Сахарозна проба

135. У хворого 44-х рокiв, який стра-
ждає на мiєломну хворобу та через
бiль у хребтi тривалий час знаходив-
ся в лiжку, з’явились спрага, блювання,
зменшилась кiлькiсть сечi. Хворий збу-
джений, дезорiєнтований. АТ- 90/60 мм
рт.ст., Ps- 120/хв., аритмiчний, темпера-
тура тiла - 38o�. В кровi рiвень кальцiю
- 4,0 ммоль/л, калiю - 2,8 ммоль/л, глю-
кози - 5,1 ммоль/л. Який лабораторний
дiагноз?

A. Гiперкальцiємiчний криз
B. Судинний колапс
C. Гiпертермiчна реакцiя
D. Аритмiчний колапс
E. Гостра ниркова недостатнiсть

136. У хворого часте (3-5 разiв на добу),
рясне випорожнення. Кал неоформле-
ний, рiдкої або кашкоподiбної конси-
стенцiї, золотисто-жовтого кольору, зi
слабким кислуватим запахом. Реакцiя
його слабокисла. Реакцiя на стеркобi-
лiн негативна, на бiлiрубiн - позитивна.
При мiкроскопiї виявленi в помiрнiй
кiлькостi перетравленi i неперетравле-
нi м’язовi волокна, переварена клiтко-
вина, крохмаль i дуже велика кiлькiсть
крапель жирних кислот. Який лабора-
торний дiагноз?

A. Ентерит
B. Ахолiя
C. Бродильний колiт
D. Гнилiсний колiт
E. Спастичний колiт

137. Хвора 56-ти рокiв звернулася до лi-
карнi зi скаргами на свербiж шкiри, по-
силену спрагу та полiурiю. АТ- 110/70
мм рт.ст., Ps- 130/хв. В кровi: лейкоцити
- 14 · 109/л, формула з нейтрофiльним
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зсувом влiво, глюкоза - 28 ммоль/л, на-
трiй - 142 ммоль/л, калiй - 5,6 ммоль/л.
У сечi: кетоновi тiла - +++. Який лабо-
раторний дiагноз?

A. Цукровий дiабет II типу
B. Цукровий дiабет I типу
C. Гiпоглiкемiя
D. Тиреотоксикоз
E. Гiпотиреоз

138. На фонi тривалої антибiотикоте-
рапiї у хворої на пневмонiю пiдвищи-
лася температура тiла, з’явилися бо-
лi в горлi, кашель, гiперемiя слизової
оболонки зiву, нальоти на поверхнi ми-
гдаликiв. Невеликi поверхневi нальоти
потiм злилися i поширилися на пiдне-
бiннi дужки i задню стiнку глотки. Пiд
час бактерiоскопiї нашарувань виявле-
но дрiжджеподiбнi грибки. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Кандидомiкоз глотки
B. Лептотрихоз глотки
C. Виразково-плiвчаста ангiна
D. Лакунарна ангiна
E. Хронiчний гiпертрофiчний фарингiт

139. У препаратах, приготовлених зi
слизу жовчi порцiї С, виявленi досить
дрiбнi епiтелiальнi клiтини висотою -
15-18 мкм з великими круглими ядра-
ми, розташованими близько до основи
клiтин. Епiтелiальнi клiтини поєдную-
ться з лейкоцитами. Який лаборатор-
ний дiагноз?

A. Ангiохолiт
B. Виразкова хвороба дванадцятипалої
кишки
C. Гастрит
D. Виразкова хвороба шлунка
E. Холецистит

140. Хвора 36-ти рокiв має скарги на
бiль у животi справа та патологiчнi ви-
дiлення з пiхви. Проведена дiагности-
чна бiопсiя. У цитологiчному препа-
ратi на тлi елементiв кровi виявлено
частково пролiферуючий епiтелiй, клi-
тини якого розташовуються окремо у
виглядi сосочкоподiбних розростань,
зустрiчаються також ксантомнi клiти-
ни, зрiдка кристали холестерину. Який
лабораторний дiагноз?

A. Кiста яєчника папiлярна серозна
B. Кiста яєчника муцинозна
C. Рак яєчника
D. Кiста яєчника серозна
E. Тератома

141. Хвора 46-ти рокiв має скарги на
бiль в нижнiй дiлянцi живота, кров’-
янистi видiлення з пiхви та вiдчуття
дискомфорту, яке посилюється при
статевому контактi. Проведена дiа-
гностична бiопсiя правого яєчника,
за результатами якої виявленi високi
цилiндричнi (призматичнi) клiтини зi
свiтло-блакитною цитоплазмою та гi-
перхромними ядрами, скупчення кели-
хоподiбних i вiйчастих клiтин. Хара-
ктер дослiджуваного вмiсту слизоподi-
бний. Який лабораторний дiагноз?

A. Кiста яєчника муцинозна
B. Рак яєчника
C. Кiста яєчника папiлярна серозна
D. Кiста яєчника серозна
E. Тератома

142. До лабораторiї доставлено пун-
ктат груднини, в якому переважають
еритрокарiоцити. Лейко-еритроїдне
спiввiдношення 1:2. Еритрокарiоцити
гiгантських розмiрiв з великими ядра-
ми, пухкою дрiбнозернистою структу-
рою хроматину, цитоплазма блакитно-
го, зеленуватого та рожевого тонiв.
Гранулоцити гiгантської форми з гi-
персегментованими ядрами, мегакарi-
оцити мають виражений полiморфiзм
ядер. Ваш лабораторний дiагноз:

A. Мегалобластна анемiя
B. Гiпопластична анемiя
C. Хронiчний лейкоз
D. Залiзодефiцитна анемiя
E. Гострий лейкоз

143. Хворий 54-х рокiв має скарги на
слабкiсть, пiтливiсть, субфебрилiтет,
збiльшення шийних i пiдщелепних лiм-
фатичних вузлiв. З пунктату лiмфову-
злiв отримано невелику кiлькiсть бiо-
логiчного матерiалу. Цитограма пред-
ставлена безструктурними крихтоподi-
бними масами, елементами запалення,
поодинокими епiтелiоїдними клiтина-
ми. Можливий цитологiчний дiагноз:

A. Туберкульоз
B. Неспецифiчний лiмфаденiт
C. Лiмфосаркома
D. Лiмфогранулематоз
E. Саркоїдоз

144. До лiкувального закладу звернувся
хворий зi скаргами на свербiння в носi,
сльозотечу, постiйне чхання, кон’юн-
ктивiт, якi з’являються щолiта у перiод
цвiтiння амброзiї. Про який тип алер-
гiчної реакцiї (за Джелом та Кумбсом)
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йдеться?

A. Анафiлактичний (атопiчний)
B. Цитотоксичний
C. Iмунокомплексний
D. Клiтинноопосередкований
E. Стимулюючий

145. У 12-рiчного хлопця часто вини-
кають вiруснi та бактерiальнi iнфе-
кцiї, екзематознi ураження шкiри. Пiд
час обстеження виявлено зменшення в
кровi вмiсту Т-лiмфоцитiв та IgМ при
нормальному вмiстi IgA та IgG. Який
вид патологiї iмунної системи спостерi-
гається в хлопця?

A. Комбiнований iмунодефiцит
B. Гiпоплазiя тимуса
C. Гiпогаммаглобулiнемiя Брутона
D. СиндромШерешевського-Тернера
E. Спадковий дефiцит системи компле-
менту

146. З метою попередження вiдтор-
гнення трансплантанта пiсля пересад-
ки органiв обов’язково проводять курс
гормонотерапiї з метою iмуносупресiї.
Якi гормони застосовують з цiєю ме-
тою?

A. Глюкокортикоїди
B. Мiнералокортикоїди
C. Статевi гормони
D. Катехоламiни
E. Гормони щитоподiбної залози

147. У хворої на рак молочної зало-
зи пiсля iнтенсивної хiмiотерапiї з’яви-
лися бiль у горлi, кашель, пiдвищен-
ня температури, в iмунограмi знижена
загальна кiлькiсть нейтрофiлiв, Т- i В-
лiмфоцитiв, iмуноглобулiнiв, ФЧ, ФI
та НСТ-тесту. Як можна квалiфiкувати
типову недостатнiсть iмунiтету в хво-
рих, що перенесли таке лiкування?

A. Вторинний комбiнований iмунодефi-
цит
B. Первинний комбiнований iмунодефi-
цит
C. Первинна недостатнiсть Т-системи
D. Вторинна недостатнiсть В-системи
E. Парцiальна недостатнiсть фагоцито-
зу

148. Ужiнки 45-ти рокiв з’явились скар-
ги на головний бiль, нудоту, блювання,
сонливiсть, млявiсть. Об’єктивно: мо-
ва сповiльнена, порушення рiвноваги
пiд час ходи. На томограмi виявлено
пухлину без чiтких меж. Цитологiчне

дослiдження: в мазку групи клiтин зi
змiненими ядрами (збiльшення ядерно-
цитоплазматичного спiввiдношення на
користь ядра), клiтини мають як окру-
глу, так i овальну форму. Який попере-
днiй дiагноз?

A. Менiнгеома
B. Невринома
C. Астроцитома
D. Епендiмома
E. Глiома

149. У жiнки 35-ти рокiв в зонi зов-
нiшнього зева шийки матки виявлено
пляму бiлого кольору. Мазок з пато-
логiчної зони представлений клiтина-
ми поверхневого багатошарового пла-
ского епiтелiю з маленькими пiкноти-
чними ядрами, фон препарату - пласти
без’ядерних ”лусочок” багатошарово-
го плаского епителiю та поодинокi лiм-
фоцити. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Лейкоплакiя
B. Цервiцит
C. Дисплазiя
D. Carcinoma in situ
E. Ектропiон

150. При мiкроскопiчному дослiдженнi
мазка з уретри були виявленi грамне-
гативнi диплококи, що розташованi в
нейтрофiльних лейкоцитах. Коки ма-
ють вид парних бобiв, розташованих в
шаховому порядку. Iншої бактерiаль-
ної флори немає. Визначте, який вид
кольпiту має мiсце:

A. Гонококовий
B. Трихомонадний
C. Стафiлококовий
D. Кандидозний
E. Хламiдiозний

151. При морфологiчному дослiдженнi
пiхвового мазка виявленi найпростiшi:
розмiром - 15 мкм, округлi. Ядро подов-
женої форми (сливова кiсточка), фар-
бується слабобазофiльно; цитоплазма
гомогенна, вакуолiзована, слабобазо-
фiльна (за Романовським). Фон препа-
рату: лейкоцити, коки, гарднерели. Ви-
значте вид найпростiшого:

A. Трихомонади
B. Амеби
C. Мобилункус
D. Лямблiї
E. Гонококки
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152. Цитологiчне дослiдження мазка з
шийки матки виявило групи цилiндри-
чного та метаплазованого епiтелiю з
вакуолями в цитоплазмi, вакуолi мi-
стять множиннi дрiбнi еозинофiльнi
гранули, ядра клiтин з вишневим вiд-
тiнком, хроматин розподiлений нерiв-
номiрно; ядерна мембрана складчаста;
в окремих клiтинах присутнi нейтро-
фiльнi лейкоцити (аутофагiя). Визна-
чте вид iнфекцiйного ураження епiте-
лiю шийки матки:

A. Хламiдiйне
B. Трихомонадне
C. Гонококове
D. Кандидозне
E. Стафiлококове

153. На консультацiю до лiкаря-
цитолога звернувся лаборант, який в
цитологiчному препаратi мазкiв з пi-
хви виявив наступне: гiгантськi клiти-
ни з внутрiшньоядерними включення-
ми за типом ”совиного ока” та з пи-
левидними iнтра-цитоплазматичними
включеннями. Який вид ураження епi-
телiю шийки матки?

A. Цитомегаловiрусне
B. Трихомонадне
C. Гонококове
D. Кандидозне
E. Стафiлококове

154. До лiкаря-цитолога надiйшов
мазок-вiдбиток нирки, який був отри-
маний у хворого урологiчного вiддi-
лення. В цитологiчному препаратi ви-
явлено: скупчення клiтин зi свiтлою
цитоплазмою, гiгантськими ядрами.
Ядерно-цитоплазматичне спiввiдно-
шення на користь ядра. В ядрi можна
розгледiти ядерця. Визначте попере-
днiй дiагноз:

A. Свiтлоклiтиний рак нирки
B. Папiлярний рак нирки
C. Онкоцитарний рак нирки
D. Недиференцiйований рак нирки
E. Аденома нирки

155. В цитологiчному препаратi мазку
з шийки матки виявленi клiтини пла-
ского епiтелiю з непропорцiйно збiль-
шеними гiперхромними ядрами непра-
вильної форми, з нерiвномiрною кон-
денсацiєю хроматину i потовщенням
ядерної мембрани, ядерця множиннi,
неправильної форми, зустрiчаються
багатоядернi клiтини. Як називається
процес в клiтинах?

A. Дискарiоз
B. Некроз
C. Апоптоз
D. Метаплазiя
E. Дисплазiя

156. При цитологiчному дослiдженнi
мазка-вiдбитка, отриманого з травмо-
ваної родимки, яка має наразi ознаки
виразки, цитолог побачив багато ати-
пових клiтин, якi мiстять зерна меланi-
ну. При детальному вивченi мiкропре-
парату скупчення атипових клiтин та
повне порушення клiтинного диферен-
цiювання. Про який патологiчний про-
цес йдеться?

A. Меланома
B. Невус
C. Базально-клiтинний рак
D. Рак на мiсцi
E. Метастаз раку

157. Яким методом найкраще фарбува-
ти мазки з шийки матки для дiагносту-
вання атипових клiтин?

A. Паппанiколау
B. Романовського
C. Гематоксилiн-еозином
D. Майн Грюнвальдом
E. За Грамом

158. У хворої утворився ателектаз се-
редньої частки правої легенi внаслiдок
обтурацiї середнечасточкового бронха
вузлом м’яких тканин. Було проведено
бронхо-бiопсiю в зонi обтурацiї, вияв-
ленi розростання залозистого атипо-
вого епiтелiю з патологiчними мiтоза-
ми, що проростає пiдлягаючi тканини i
хрящ. Якому захворюванню найбiльше
вiдповiдають цi явища?

A. Бронхогенний рак легенiв
B. Пневмонiя
C. Дисплазiя епiтелiю бронха
D. Деформуючий бронхiт
E. Запальний полiп

159. Стан пацiєнта з черепно-
мозковою травмою рiзко погiршив-
ся. Пiдозрюється розвиток ДВЗ-
синдрому. Визначення якого показника
є найбiльш iнформативним для верифi-
кацiї дiагнозу?
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A. Продукт деградацiї фiбриноге-
ну/фiбрину
B. Фактор Хагемана
C. Антигемофiльний глобулiн А
D. Антигемофiлний глобулiн В
E. Гемоглобiн

160. Для ранньої дiагностики злоякi-
сних новоутворень важливе значення
мають онкомаркери. Вкажiть пухлин-
ний маркер медулярного раку щитопо-
дiбної залози:

A. Кальцитонiн
B. Кальцитрiол
C. Паратгормон
D. Тироксин
E. Тиреотропний гормон

161. Диференцiйно-дiагностичною ла-
бораторною ознакою дифузного то-
ксичного зобу (хвороба Базедова-
Грейвса) є:

A. Пiдвищення Т3 та Т4, зниження ТТГ
B. Пiдвищення Т3, Т4 та ТТГ
C. Пiдвищення ТТГ та зниження Т3, Т4
D. Зниження ТТГ та Т3, Т4
E. Пiдвищення Т3 та Т4, зниження
АКТГ

162. Пацiєнт 25-ти рокiв звернувся до
лiкаря зi скаргами на раннє насичен-
ня пiд час їжi, вiдчуття переповнення в
епiгастрiї. Ранiше не обстежувався та
не лiкувався. Вiд проведення фiброга-
строскопiї вiдмовився. Лiкар запропо-
нував альтернативнi дослiдження: ви-
значено рiвнi гастрину та пепсиноге-
нiв, якi виявилися зниженими. Тест на
H. pylori позитивний. Який висновок
можна зробити, базуючись на клiнiко-
лабораторних даних?

A. Хронiчний гастрит
B. Езофагiт
C. Немає органiчної патологiї шлунку
D. Гастро-езофагеальний рефлюкс
E. -

163. У хворої 55-ти рокiв з серцевою
недостатнiстю (задишка у спокої, на-
бряки нижнiх кiнцiвок, вологi хрипи у
легенях) призначений в/в диуретик фу-
росемiд у дозi - 80 мг на добу щоденно.
Дiурез склав бiля 4,0 л на добу. Якi еле-
ктролiтнi порушення найбiльш загро-
жують життю пацiєнта?

A. Гiпонатрiємiя
B. Гiпокалiємiя
C. Гiпернатрiємiя
D. Гiпокальцiємiя
E. Гiпермагнiємiя

164. Для якого патологiчного процесу
характерна така мiкроскопiчна карти-
на: часточкова будова печiнки збере-
жена, незначний перипортальний скле-
роз, множиннi внутрiшньочасточковi
дрiбновогнищевi некрози гепатоцитiв,
участки некроза i портальнi тракти
iнфiльтрованi нейтрофiлами, в цито-
плазмi гепатоцитiв виявленi множиннi
тiльця Малорi. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A. Гострий алкогольний гепатит
B. Хронiчний алкогольний гепатоз
C. Хронiчний персистуючий гепатит
D. Хронiчний гепатоз
E. Алкогольний цироз печiнки

165. Смерть дитини настала внаслiдок
гострої пiслягеморагiчної анемiї, яка
була спричинена профузною крово-
течею з шлунково-кишкового тракту.
На розтинi тiла виявлено збiльшення
рiзних груп лiмфатичних вузлiв, ти-
момегалiя, яскраво-червоний кiстко-
вий мозок; мiкроскопiчно - гiперце-
люлярний кiстковий мозок з мономор-
фним iнфiльтратом iз бластних клiтин,
дифузно-вогнищевi пухлиннi iнфiль-
трати в печiнцi, селезiнцi, лiмфатичних
вузлах, оболонках i речовинi головно-
го мозку. Дiагностуйте захворювання:

A. Гострий лiмфобластний лейкоз
B. Гострий плазмобластний лейкоз
C. Гострий недиференцiйований лейкоз
D. Гострий мiєлобластний лейкоз
E. Гострий монобластний лейкоз

166. Особливо iнформативним є пiдви-
щення серотонiну в плазмi та оксиiндо-
лiлоцтової кислоти у сечi при:

A. Карциноїдах кишечника
B. Пухлинах передмiхурової залози
C. Аденокарциномi молочної залози
D. Астроцитомi головного мозку
E. Карциномi щитоподiбної залози

167. У хлопчика 11-ти рокiв при мiкро-
скопiчному дослiдженнi збiльшеного
шийного лiмфатичного вузла виявле-
но: лiмфоїднi фолiкули вiдсутнi, є дi-
лянки склерозу i вогнища некроза, клi-
тинний склад вузла полiморфний, при-
сутнi лiмфоцити, еозинофiли, клiти-
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ни Березовського-Штернберга i одно-
ядернi клiтини також великих розмiрiв.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Лiмфогранулематоз
B. Гострий лiмфолейкоз
C. Лiмфома Беркiта
D. Грибоподiбний мiкоз
E. Хронiчний лiмфолейкоз

168. У жiнки видалили пухлину ди-
стального кiнця стегнової кiстки, яка
мала повiльний рiст. Макроскопiчно:
пухлина строкатого вигляду - вiд бiло-
сiрого до коричнево-червоного кольо-
ру, крихкотiлої консистенцiї. Мiкро-
скопiчно: основний тканинний компо-
нент пухлини представлен кiстковими
i остеоїдними структурами, якi висте-
ленi остеобластами без патологiчних
мiтозiв. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Остеома
B. Саркома Юїнга
C. Ангiосаркома
D. Лiпома
E. Хондрома

169. В ходi операцiї була вилучена ма-
тка. Пiд слизистою оболонкою визна-
ченi численнi округлої форми вузли,
чiтко вiдмежованi вiд прилеглої тка-
нини. Мiкроскопiчно пухлина складає-
ться з пучкiв гладких м’язiв з ознаками
тiльки тканинного атипiзму. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Лейомiома
B. Аднексiт
C. Ендометрiоз
D. Хорiонепiтелiома
E. Фiброма

170. Учоловiка 43-х рокiв у дiлянцi пра-
вого стегна пiд шкiрою виявлено по-
вiльно зростаюче iз чiткими границя-
ми тiстоподiбної консистенцiї рухливе
утворення - 3,0х2,5 см. Гiстологiчно ви-
являються адипозоцити, якi формують
часточки, рiзнi за формою i розмiром,
вiдмежованi тонкими прошарками спо-
лучної тканини з судинами. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Лiпома
B. Меланома
C. Фiброма
D. Ангiома
E. Фiбросаркома

171. У жiнки через 5 мiсяцiв пiсля по-

логiв розвинулася маткова кровотеча.
При гiнекологiчному оглядi в поро-
жнинi матки виявлена тканина темно-
червоного кольору iз множинними по-
рожнинами, що нагадує ”губку”. При
мiкроскопiчному дослiдженнi пухлини
в лакунах кровi виявленi атиповi свiтлi
епiтелiальнi клiтини Лангханса i гiгант-
ськi клiтини синцитiотрофобласта. Дi-
агностуйте пухлину:

A. Хорiонепiтелiома
B. Мiхурний занос
C. Плоскоклiтинний рак без зроговiння
D. Фiбромiома
E. -

172. У хворого 25-ти рокiв пiд час опе-
рацiї на нижнiй поверхнi печiнки вияв-
лена пухлина розмiрами - 5х4х3,5 см,
темно-червоного кольору. Гiстологi-
чно пухлина була представлена поро-
жнинами з товстими сполучнотканин-
ними стiнками, вистеленими одним ша-
ром ендотелiю i заповненими кров’ю.
Встановiть попереднiй дiагноз:

A. Кавернозна гемангiома
B. Лiмфостаз
C. Гемангiоперицитома
D. Гемангiоендотелiома
E. Лiмфангiома

173. При проведеннi УЗД у дiвчини
дiагностовано пухлину яєчника. Хво-
рiй видалили пухлину яєчника, що бу-
ла представлена кiстозним утворен-
ням, заповненим прозорою рiдиною.
Мiкроскопiчно внутрiшня поверхня кi-
сти представлена одношаровим, добре
диференцiйованим епiтелiєм трубно-
го типу. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Серозна цистаденома
B. Тератома
C. Гонадобластома
D. Муцинозна цистаденома
E. Цистаденокарцинома

174. У померлого, який прижиттєво
одержував множиннi iн’єкцiї наркоти-
кiв, у печiнцi гiстологiчно знайдена бiл-
кова дистрофiя гепатоцитiв, ”матово-
склоподiбнi гепатоцити”, ацидофiльнi
тiльця Каунсильмена. Визначите за-
хворювання:
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A. Хронiчний вiрусний гепатит В
B. Алкогольний гепатит
C. Жировий гепатоз
D. Цироз печiнки
E. Токсичний гепатит

175. Хворому проведена бiопсiя пу-
хлинного вузла печiнки. Мiкроскопi-
чно виявлено трабекулярну будову пу-
хлини, що побудована з великих гiпер-
хромних клiтин, якi нагадують гепато-
цити з вираженим ядерним полiморфi-
змом, часто зустрiчається iзольоване
розташування клiтин, дiлянки крово-
виливiв. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Гепатоцелюлярний рак печiнки
B. Аденокарцинома
C. Аденома печiнки
D. Цироз печiнки
E. Холангiокарцинома

176. При злоякiсному пухлинному ростi
в окремих органах до загального кро-
вообiгу з них потрапляють специфiчнi
молекули, що дає змогу встановити
дiагноз. Пiдвищена активнiсть якого
ферменту є характерною ознакою ра-
ку передмiхурової залози?

A. Кисла фосфатаза
B. Лужна фосфатаза
C. Лактатдегiдрогеназа
D. Аспартатамiнотрансфераза
E. Пiруваткiназа

177. Пренатальний бiохiмiчний скри-
нiнг дозволяє виявити можливi пору-
шення розвитку плода. Який з цих по-
казникiв визначають у кровi вагiтних
для виявлення дефектiв нервової труб-
ки?

A. α-фетопротеїн (АФП)
B. PRISKF II триместра
C. Хорiонiчний гонадотропiн
D. Iнгiбiн I
E. Протеїн А

178. Хвора 26-ти рокiв доставлена ка-
ретою швидкої допомоги до гiнеколо-
гiчного стацiонару. Скарги на раптовий
рiзкий бiль внизу живота упродовж го-
дини, кров’янистi видiлення зi стате-
вих шляхiв. Остання менструацiя була
2 мiсяцi тому. Об’єктивно: тiло матки
збiльшене, рiзкий бiль при змiщеннi за
шийку. СимптомЩьоткiна-Блюмберга
позитивний. У кровi: гемоглобiн - 99
г/л; кольоровий показник - 0,8; швид-
кiсть осiдання еритроцитiв - 30 мм/год;

лейкоцити - 6, 5 · 109/л. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Постгеморагiчна анемiя
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Гiпопластична анемiя
D. Гемолiтична анемiя
E. -

179. До жiночої консультацiї зверну-
лась жiнка зi скаргами на свербiж у
пiхвi, неприємнi вiдчуття пiд час ста-
тевого контакту, видiлення з пiхви гу-
стi, однорiдної консистенцiї, молочно-
го кольору, з неприємним запахом. Пiд
час розмови з лiкарем встановлено, що
жiнка має декiлька статевих партнерiв.
При мiкроскопiї видiлень встановлено
наявнiсть ”ключових клiтин”, аномаль-
них амiнiв у пiхвовому секретi, повна
вiдсутнiсть паличок Додерлейна. Про
яке захворювання йдеться?

A. Гарднерельоз
B. Загострення хронiчного аднекситу
C. Рак шийки матки
D. Загострення хронiчного цервiциту
E. Гiдраденiт

180. У хворого 57-ми рокiв виявле-
но пiдвищення активностi ферментiв
АсАТ, ЛДГ1,2, КФК. З патологiчним
процесом в якому органi це може бути
пов’язано?

A. Серцевий м’яз (мiоцити)
B. Скелетнi м’язи
C. Печiнка
D. Простата
E. Кiстки

181. У хлопчика 5-ти рокiв спостерiга-
ється пропорцiйна затримка фiзичного
розвитку при нормальному психiчному
розвитку. Вмiст якого гормону гiпофi-
зу доцiльно визначити в сироватцi кро-
вi?

A. Соматотропний гормон (СТГ)
B. Адренокортикотропний гормон
(АКТГ)
C. Тиреотропний гормон (ТТГ)
D. Фолiкулостимулюючий гормон
(ФСГ)
E. Пролактин

182. Муковiсцидоз (кiстозний фiброз) -
це системне вроджене метаболiчне по-
рушення, тому рання та навiть прена-
тальна дiагностика муковiсцидозу має
велике значення. Дослiдження актив-
ностi якого ферменту в навколоплi-
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дних водах може сприяти постановцi
дiагнозу?

A. Iзоферменти лужної фосфатази
B. Кисла фосфатаза
C. Iзоферменти лактатдегiдрогенази
D. Iзоферменти креатинфосфокiнази
E. Пiруваткiназа

183. Хворий 43-х рокiв страждав на
тяжкий вогнепальний остеомiєлiт, у дi-
лянцi ураженої кiнцiвки неоднократно
виникали норицевi ходи з рясним гнiй-
ним видiленням. Смерть наступила у
результатi прогресуючої ниркової не-
достатностi. На розтинi нирки збiльше-
нi, щiльнi, блiдi, на розрiзi мають саль-
ний вигляд. Мiкроскопiчно виявлено
амiлоїд по ходу базальних мембран
капiлярiв клубочкiв нирок, базальних
мембран канальцiв, судин строми. Дiа-
гностуйте захворювання:

A. Амiлоїдоз
B. Нефронекроз
C. Хронiчний гломерулонефрит
D. Пiєлонефрит
E. Нефросклероз

184. У жiнки 34-х рокiв пiд час профi-
лактичного огляду в слизовiй оболонцi
пiхвової частини шийки матки було ви-
явлено ерозивний дефект дiаметром -
0,5 см з яскраво-червоним дном. При
патогiстологiчному дослiдженнi бiо-
птату виявлена пролiферацiя залози-
стого епiтелiю з глибоким проникнен-
ням його у м’язовi шари шийки матки,
з вогнищевою лiмфоїдноклiтинною iн-
фiльтрацiєю строми. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Ендоцервiкоз
B. Передрак
C. Хорiокарцинома
D. Фiбромiома
E. Гнiйний ендометрит

185. У дитини 5-ти рокiв вiдмiчається
головний бiль, збудження, руховий не-
спокiй, блювання, пiдвищилась темпе-
ратура тiла до 39��. Через 3 днi дитина
померла. На розтинi виявили, що м’яка
мозкова оболонка значно потовщена, з
повнокровними судинами, просякнута
густим ексудатом зеленувато-жовтого
кольору. Малюнок борозенок та зви-
вин головного мозку згладжений. Мi-
кроскопiчно спостерiгається гiперемiя,
набряк, дифузна iнфiльтрацiя полiмор-
фноядерними лейкоцитами. Встано-
вiть дiагноз:

A. Менiнгiт
B. Септицемiя
C. Енцефалiт
D. Хронiчний ецефалiт
E. Iшемiя головного мозку

186. Чоловiк 55-ти рокiв тривало стра-
ждав на рефлюкс-езофагiт. При гiсто-
логiчному дослiдженнi нижньої тре-
тини стравоходу виявлено: фрагменти
слизової оболонки з вираженим хро-
нiчним запаленням у стромi, наявнiсть
залозистого епiтелiю кишкового типу,
вогнищева помiрна дисплазiя епiтелiю
залоз. Яке захворювання виявлено у
чоловiка?

A. Стравохiд Барретта
B. Аденокарцинома
C. Виразкова хвороба
D. Ахалазiя кардiї
E. Рефлюкс-гастрит

187. При цитологiчних дослiдженнях
у хворих з пiдозрою на онкологiчну
патологiю застосовують метод браш-
бiопсiї. Що лежить у основi цього ме-
тоду?

A. Зiшкрiб з тканини нейлоновою
щiткою
B. Дослiдження промивних вод
C. Мазок-вiдбиток з розрiзу тканини
D. Дослiдження лiмфи
E. Пункцiя органу тонкою гiлкою

188. В нейрохiрургiчний стацiонар було
госпiталiзовано хворого 42-х рокiв з дi-
агнозом пухлина мозку. При мiкроско-
пiчному дослiдженнi тканин пухлини
встановлено наявнiсть пухко розташо-
ваних пухлинних астроцитiв зiрчастої
форми, перетином вiдростки утворю-
ють сiточку, також є астроцити вере-
теноподiбних обрисiв, вiдростки яких
складаються в пучки. Мiтозiв у клiти-
нах не виявлено. Про яке захворюван-
ня йде мова?

A. Доброякiсна астроцитома
B. Лiмфома
C. Саркома
D. Аденома простати
E. Лiпома

189. Хворий 54-х рокiв має велике утво-
рення, що пов’язане з ниркою. При мi-
кроскопiї бiоптату з ураженої дiлянки
нирки: великi свiтлi клiтини з оптично
порожньою цитоплазмою, що мiстять
лiпiди (холестерин, нейтральнi жири
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i фосфолiпiди) i глiкоген, полiморфi-
зм ядер i нуклеоломегалiя, структури
пухлинної паренхiми подiляються фi-
броваскулярною прошарками строми,
в яких можуть розташовуватися групи
лiпiдовмiсних макрофагiв (ксантомних
клiтин). Про яке захворювання йдеться
мова?

A. Нирково-клiтинний рак
B. Полiкiстоз нирок
C. Аденома простати
D. Лiпома
E. Амiлоїдоз нирок

190. При надлишку якого гормо-
ну розвивається синдром Iценко-
Кушинга?

A. Адренокортикотропний
B. Норадреналiн
C. Окситоцин
D. Фолiкулостимулюючий
E. Соматотропний

191. У хворого 37-ми рокiв на тлi три-
валого використання антибiотикiв спо-
стерiгається кровоточивiсть при незна-
чних пошкодженнях. У кровi - знижен-
ня активностi II, VII, X факторiв згор-
тання кровi, подовження часу згортан-
ня кровi. Дефiцитом якого вiтамiну об-
умовленi вказанi змiни?

A. Вiтамiн К
B. Вiтамiн Е
C. Вiтамiн С
D. Вiтамiн А
E. Вiтамiн D

192. При дослiдженнi випiтної рiдини
серед елементiв кровi виявленi клiти-
ни двох типiв. Перший - округлi епiте-
лiальнi клiтини рiзних розмiрiв з кру-
глими та овальними ядрами, частко-
во гiперхромнi, цитоплазма нерiвно-
мiрна за кольором. Клiтини форму-
ють групи, пласти та залозистоподiбнi
структури. Другий - клiтини подiбнi до
фiбробластiв, витягнутої форми з вiд-
ростками, крупними ядрами з нерiвни-
ми контурами. Епiтелiальнi клiтини та
клiтини сполучної тканини формують
тiснi скупчення. Про який патологi-
чний процес може свiдчити цитограма?

A. Мезотелiома
B. Гостре запалення серозної оболонки
C. Туберкульоз
D. Крововилив у серозну порожнину
E. Плоскоклiтинний рак без ороговiння

193. Хворий 60-ти рокiв скаржиться на
iмперативнi позиви на сечовипускання,
нетримання сечi. Попереднiй дiагноз
- аденома простати. Яке дослiдження
необхiдне для виключення раку про-
стати?

A. Бiопсiя простати
B. Клiнiчний аналiз сечi
C. Пальцеве дослiдження простати
D. Мазки з уретри
E. Дослiдження секрету простати

194. У хворого 59 рокiв виявлена пу-
хлина правого яєчка. Мiкроскопiчно
пухлина складається з однотипових
круглих клiтин середнього розмiру.
Ядра клiтин великi, з нiжною стру-
ктурою хроматину, мiстять 1-2 ядерця,
розташовуються ексцентрично. Бага-
то фiгур подiлу. Цитоплазма клiтин в
забарвлених препаратах базофiльна,
вакуолiзована, присутнi лiмфоїднi еле-
менти, зустрiчаються фiбробласти, гi-
стiоцити, епiтелiоцити. Який iмовiрний
цитологiчний дiагноз?

A. Типова семiнома
B. Ембрiональний рак яєчка
C. Пухлина жовточного мiшка
D. Хорiокарцинома
E. Тератома

195. У хворого 57-ми рокiв при цито-
логiчному дослiдженнi пунктата пе-
редмiхурової залози виявленi епiте-
лiальнi клiтини, що мало вiдрiзняю-
ться вiд нормального епiтелiю. Клiти-
ни епiтелiю розташовуються невели-
кими групами, одношаровими пласта-
ми, дрiбних i середнiх розмiрiв, одна-
кової округлої або овальної форми з
виразними контурами, рiвномiрно за-
барвленi. У цитоплазмi деяких клiтин
ряснi зернистi включення. Який най-
бiльш iмовiрний цитологiчний дiагноз?

A. Аденома передмiхурової залози
B. Аденокарцинома
C. Темноклiтинний тубулярний рак
D. Свiтлоклiтинний тубулоальвеоляр-
ний рак
E. Плоскоклiтинний рак

196. У чоловiка 63-х рокiв зi скаргами
на диспептичнi розлади, слабкiсть та
схуднення, виявлена залiзодефiцитна
анемiя та кров у калi. Гiстологiчне до-
слiдження часток слизової оболонки
антрального вiддiлу шлунка: накопи-
чення епiтелiоцитiв з еозинофiльною
цитоплазмою i невеликим ядром, яке
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зсунуте на периферiю (перстнеподiбнi
клiтини). Рiзновидом якої пухлини є
перснеподiбно-клiтинний рак?

A. Слизовий рак
B. Солiдний рак
C. Скiр
D. Дрiбноклiтинний рак
E. Плоскоклiтинний рак

197. При мiкроскопiчному дослiдженнi
пухлини молочної залози виявлено, що
паренхiма представлена ланцюжками
дрiбних рiзко полiморфних клiтин з гi-
перхромними ядрами, з великою кiль-
кiстю патологiчних мiтозiв, строми ба-
гато, вона утворена щiльною волокни-
стою сполучною тканиною. Визначте
вид раку:

A. Скiрозний
B. Медулярний
C. Простий
D. Слизовий
E. Аденокарцинома

198. При патогiстологiчному дослi-
дженнi пiдшлункової залози помер-
лого чоловiка 42-х рокiв, який трива-
лий час зловживав алкоголем, виявле-
но: фiброзна капсула склерозована, на
розрiзi паренхiма з рясними розростан-
нями фiброзної тканини свiтло-сiрого
кольору. Мiкроскопiчно виявлена про-
гресуюча атрофiя залозистої тканини,
нерiвномiрне розповсюдження фiбро-
зу. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчний панкреатит
B. Гострий панкреатит
C. Iнфекцiйний панкреатит
D. Бiлiарний панкреатит
E. Тропiчний панкреатит

199. При вивченнi бiопсiйного матерi-
алу хворого з попереднiм дiагнозом ”-
проктосигмоїдит”, у перiод початкової
ремiсiї виявлена атрофiя слизової обо-
лонки кишечника, деформацiя крипт
та крипт-абсцеси, множиннi псевдопо-
лiпи рiзної форми i розмiрiв. Уточнiть
дiагноз:

A. Неспецифiчний виразковий колiт
B. Ентерит
C. Рак товстої кишки
D. Дисбактерiоз кишечника
E. -

200. При гiстологiчному дослiдженнi
тканини печiнки чоловiка 86-ти рокiв,
що помер за ознак печiнкової недоста-
тностi, виявлено: дрiбнi, однаковi ву-
злики розмiрами - 1-3 мм, якi розпо-
дiленi в тканинi печiнки однорiдно; є
тонкi сполучнотканиннi перегородки,
якi оточують вузлики у виглядi мережi,
рiвномiрно розподiляючись в структу-
рi печiнки. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Мiлковузловий цироз печiнки
B. Крупновузловий цироз печiнки
C. Хронiчний гепатит
D. Середньовузловий цироз печiнки
E. Гострий гепатит
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Б Л провідний ведущий
блакитний голубой ланка звено променевий лучевой
блискучий блестящий ланцюг цепь проміжний промежуточный
блукаючий блуждающий леміш сошник проникність проницаемость
блювання рвота луг щёлочь просякнутий пропитан
будова строение М пухкий рыхлый
В межа граница п'ята пятка
вагітність беременность метушливий суетливый Р
вада порок мешканець житель рівень уровень
вапно известь мигдалик миндалина рогівка роговица
верхівка верхушка мінливість изменчивость розгинач разгибатель
виличний скуловой місяцеподібний лунообразный розтин вскрытие
випаровування испарение млявий вялый розчепірений растопыренный
виразкування изъязвление міхур пузырь розшарований слоящийся
виснаження истощение м'яз мышца руховий двигательный
відведення отведение Н рясний обильный
відгалуження ответвление наближення приближение С
відображений отраженный небезпека опасность садно ссадина
відрижка отрыжка навколопульпарний околопульпарный свербіж зуд
відчутний ощутимый надлишок избыток сеча моча
війка ресничка найпростіше простейшее сечовий мочевой
вінцева венечная наслідок следствие сечовід мочеточник
власний собственный нашарування наслоение сисун сосальщик
водень водород невпинний неостановимый склепіння свод
врівноважений уравновешенный негайний немедленный скроня висок
всмоктування всасывание нежить насморк скупчення скопление
Г незроговілий неороговевающий смердючий зловонный
гальмування торможение неїстівний несъедобный спалювання сжигание
гілка ветка немовля младенец співвідносний соотносительный
горбистий бугристый непритомність потеря сознания сполучний соединительный
грудка комок нирка почка спотворення извращение
густина вязкость нудота тошнота спрага жажда
Д нюховий обонятельный сталість постоянство
двоопуклий двояковыпуклый О стегно бедро
двочеревцевий двубрюшный обличчя лицо стиснення сдавление
довгастий продолговатый облямівка каёмка стовбур ствол
довільний произвольный облямований окаймлённый сторонній инородный
дотик прикосновение озброєний вооруженный стравохід пищевод
дріт провод ознака признак суглоб сустав
З оперізуючий опоясывающий судоми судороги
завитка улитка опік ожог Т
загальмувати затормозить опір сопротивление тваринний животный
заглибина углубление отруєння отравление тиск давление
загоєння заживление отрута яд травний пищеварительный
залишковий остаточный охрястя надхрящница тьмяний тусклый
залоза железа очеревина брюшина трійчастий тройничный
запалення воспаление очноямковий злазничный тваринний животный
запаморочення головокружение П У
зародок зародыш пахвинний паховый уламок осколок
застуда простуда паща пасть ускладнення осложнение
затримка задержка переважно преимущественно успадкування наследование
звапнований обызвествлённый перераховані перечисленные Х
звивистий извитой перетинка перепонка харкотиння мокрота
згинач сгибатель печія изжога харчовий пищевой
згортання свертывание печіння жжение харчування питание
здухвинний подвздошный півкуля полушарие Ц
зіниця зрачок піднебіння нёбо цибулина луковица
зірчастий звездчатый підшлунковий поджелудочный ціп'як цепень
зіскоблювання соскабливание піхва влагалище цукор сахар
зневоднення обезвоживание піхур волдырь Ч
знечулення обезболивание пляма пятно часточка, частка долька
знешкодження обезвреживание плівка плёнка черговий очередной
зроговілий ороговевающий повіка веко черевний брюшной
зсідання свёртывание поворотний возвратный черевце брюшко
І подзразнення раздражение Ш
ікло клык подряпина царапина шар слой
К попередній предварительный шкаралупа скорлупа
кволий вялый перетравлювання переваривание шкідливий вредный
келихоподібний бокаловидный порожнина полость шкіра кожа
клубовий подвздошный порушення нарушение шлунок желудок
ковтання глотание посмугований исчерченный шлях путь
комірка ячейка, лунка потилиця затылок Щ
корегування коррекция похідне производное щелепа челюсть
корінець корешок пошаровий послойный щільний плотный
короста чесотка правець столбняк щільність плотность
крилаті клітини шиповатые клетки привушний околоушной щур крыса
кришталик хрусталик присінок преддверие Я
кутній зуб Коренной зуб притаманний присущий ясна десна


