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1. До алерголога звернувся хворий
40-ка рокiв зi скаргами на сльозотечу
при виходi з дому на вулицю, нестачу повiтря, почервонiння i свербiння
шкiрних покривiв. Дiагностований полiноз. Назвiть загальнi риси атопiчних
захворювань:
A. Гiперпродукцiя IgE-реагiнiв
B. Гiперпродукцiя IgM, IgG
C. Гiперпродукцiя IgA, IgM
D. Гiперпродукцiя IgA, IgG
E. Гiперпродукцiя IgE, IgM, IgG, IgA
2. Хворому 30-ти рокiв з позалiкарняною пневмонiєю був призначений ампiцилiн. Пiсля другої iн’єкцiї хворий
вкрився холодним потом, з’явилася задишка, i через хвилину хворий знепритомнiв. АТ- 60/40 мм рт.ст., Ps- 130/хв.,
слабкого наповнення, тони серця послабленi. Стан розцiнений як анафiлактичний шок. Якими клiтинами видiляються медiатори при класичному варiантi анафiлаксiї?
A. Опасистi клiтини
B. В-лiмфоцити
C. Еозинофiли
D. Т-лiмфоцити
E. Нейтрофiли
3. Хвора 30-ти рокiв пiсля перебування
на заробiтках звернулася до дерматолога зi скаргами на висипання по всiм
шкiрним покривам. За останнi 3 мiсяцi вiдзначає рiзке схуднення, загальну слабкiсть, постiйний субфебрилiтет.
На предмет якого захворювання доцiльно обстежити пацiєнтку?
A. СНIД
B. Сифiлiс
C. Туберкульоз
D. Цитомегаловiрусна iнфекцiя
E. Злоякiснi новоутворення шкiри
4. Хворому 52-х рокiв поставлено дiагноз: хронiчний бронхiт пилової етiологiї. На iмунограмi виявлено зниження кiлькостi Т-лiмфоцитiв та їх субпопуляцiй, змiна iмунорегуляторного iндексу, зниження функцiональної активностi В-лiмфоцитiв. Який варiант висновку 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
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5. Хвора 59-ти рокiв надiйшла до ревматологiчного вiддiлення з дiагнозом:
склеродермiя. У кровi: ер.- 2, 2 · 109 /л,
ШОЕ- 40 мм/год. У сечi: пiдвищення
рiвня вiльного оксипролiну. Iмунологiчним показником, який демонструє
патогенез захворювання, є утворення
антитiл до:
A. Колагену
B. Нативної ДНК
C. Формених елементiв кровi
D. Поперечносмугастої мускулатури
E. Судинної стiнки
6. Пацiєнт 17-ти рокiв з дитинства страждає на атопiчний дерматит та постiйно знаходиться пiд наглядом лiкаря алерголога. Крiм iмунограми, визначення якого iмунологiчного показника
є обов’язковим для постiйного контролю стану пацiєнта?
A. IgE
B. IgA
C. IgM
D. IgG
E. Циркулюючi iмуннi комплекси
7. У кровi пацiєнта спостерiгається
рiст активностi АлАТ, АсАТ, ЛДГ5 ,
фруктозо-1-фосфатальдолази,
орнiтинкарбамоїлтрансферази. Цi змiни
свiдчать про розвиток такого синдрому:
A. Цитолiтичний
B. Холестатичний
C. Мезенхiмальний
D. Синтетичної недостатностi
E. Пухлинного росту
8. Жiнка середнiх рокiв госпiталiзована з жовтяницею, сонливiстю i
клiнiчними ознаками хронiчного захворювання печiнки. Єдиним значно
вираженим бiохiмiчним вiдхиленням
вiд норми була висока активнiсть γ глутамiлтранспептидази - 245 Од/л.
Який синдром у цьому випадку характеризує цей показник?
A. Холестатичний
B. Мезенхiмальний
C. Синтетичної недостатностi печiнки
D. Цитолiтичний
E. Пухлинного росту
9. Хворий на цукровий дiабет не отримав вчасно iн’єкцiю iнсулiну, що призвело до розвитку гiперглiкемiчної коми (глюкоза у кровi - 50 ммоль/л). Який
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механiзм є головним у розвитку цiєї коми?
A. Гiперосмiя
B. Гiпоксiя
C. Ацидоз
D. Гiпокалiємiя
E. Гiпонатрiємiя
10. Данi лабораторного дослiдження:
тиреотропний гормон - 1,7 мкОд/мл,
вiльний тироксин - 15,3 пмоль/л, антитiла до тиреоїдної пероксидази - 115
Од/мл, антитiла до тиреоглобулiну - 85
Од/мл. Попереднiй дiагноз:
A. Хронiчний аутоiмунний тиреоїдит
B. Гiпотиреоз
C. Дифузний токсичний зоб
D. Дифузний нетоксичний зоб
E. Еутиреоз
11. У хворого виявлено пiдвищений
вмiст глюкокортикоїдiв у плазмi кровi, рiвень адренокортикотропного гормону в нормi. Для якого захворювання
характернi цi змiни?
A. Хвороба Iценко-Кушiнга
B. Феохромоцитома
C. Мiкседема
D. Рахiт
E. Гiпертиреоз
12. При лабораторному обстеженнi
виявлена пiдвищена екскрецiя катехоламiнiв з сечею. Для якого захворювання це характерно?
A. Феохромоцитома
B. Гiпертонiчна хвороба
C. Гострий iнфаркт мiокарда
D. Бронхiальна астма
E. Хвороба Аддiсона
13. Пренатальна дiагностика має важливе значення для раннього виявлення хромосомних патологiй. Про наявнiсть у плода синдрома Дауна свiдчить:
A. Зниження рiвня α-фетопротеїну i
пiдвищення ХГЛ
B. Пiдвищення рiвня РАРР-протеїну i
зниження ХГЛ
C. Рiст концентрацiї плацентарного
лактогену i α-фетопротеїну
D. Пiдвищення рiвня α-фетопротеїну i
зниження ХГЛ
E. Зниження рiвня РАРР-протеїну i
зниження ХГЛ
14. Пiд шкiрою пiднижньощелепної дiлянки у жiнки 55-ти рокiв виявлене ру-
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хливе утворення 1,0х0,7 см, тiстоподiбної консистенцiї, з чiткими межами,
що повiльно росте. Гiстологiчно виявляються адипозоцити, якi формують
часточки, рiзнi за формою i розмiром,
обмеженi тонкими прошарками сполучної тканини з судинами. Встановiть
дiагноз:
A. Лiпома
B. Фiброма
C. Ангiома
D. Лiпосаркома
E. Фiбросаркома
15. На гiстологiчне дослiдження доставлена видалена пiд час операцiї матка. Пiд слизовою оболонкою визначенi численнi округлої форми вузли,
чiтко вiдмежованi вiд навколишньої
тканини. Мiкроскопiчно пухлина складається 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
16. В ходi гiстологiчного дослiдження щитоподiбної залози виявленi дрiбнi порожнини, вистеленi атиповим
епiтелiєм i заповненi сосочками, якi
вростають у капсулу. Яка з перерахованих пухлин найбiльш iмовiрна?
A. Папiлярний рак
B. Солiдний (медулярний) рак з амiлоїдозом строми
C. Папiлярна аденома
D. Фолiкулярний рак
E. Недиференцiйований рак
17. З ампутацiйної кукси нижньої кiнцiвки видалена пухлина у капсулi дiаметром - 2 см. Мiкроскопiчно вона
складається з веретеноподiбних клiтин мономорфного вигляду з паличкоподiбними ядрами, якi утворюють разом з волокнами ”палiсаднi” структури. Який з перерахованих видiв пухлин
найбiльш iмовiрний?
A. Доброякiсна неврилемома
B. Нейрофiброма
C. Злоякiсна неврилемома
D. М’яка фiброма
E. Фiбросаркома
18. У бiоптатi нирки виявлено: склероз,
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лiмфоплазмоцитарна iнфiльтрацiя стiнок мисок i чашечок, дистрофiя i атрофiя канальцiв. Збереженi канальцi розширенi, розтягнутi колоїдоподiбними
масами, епiтелiй сплощений (щитоподiбна нирка). Який дiагноз найбiльш
iмовiрний?
A. Хронiчний пiєлонефрит
B. Гострий пiєлонефрит
C. Гломерулонефрит
D. Нефросклероз
E. Тубулоiнтерстицiальний нефрит
19. На розтинi тiла померлого 73-х рокiв виявлено: збiльшена, м’яка, еластична, дещо горбиста передмiхурова залоза, яка на розрiзi складається з окремих вузлiв, розмежованих прошарками сполучної тканини. При мiкроскопiї
вiдзначено збiльшення кiлькостi залозистих елементiв. Розмiри часточок i
кiлькiсть залозистих елементiв в них
рiзнi. Який процес вiдповiдає цим змiнам?
A. Залозиста нодулярна гiперплазiя
B. М’язово-фiброзна (стромальна)
нодулярна гiперплазiя
C. Змiшана нодулярна гiперплазiя
D. Аденокарцинома
E. Недиференцiйований рак
20. У хворого внаслiдок обтурацiї середньочасткового бронху вузлом м’яких
тканин утворився ателектаз середньої
частки правої легенi. При бронхобiопсiї в зонi обтурацiї виявленi розростання залозистого епiтелiю з патологiчними мiтозами, який проростає
у пiдлеглi тканини i хрящ. Якому захворюванню найбiльш вiдповiдають цi
змiни?
A. Бронхогенний рак легенiв
B. Запальний полiп
C. Деформуючий бронхiт
D. Дисплазiя епiтелiю бронха
E. Саркома бронха
21. У хворого з заочеревинної клiтковини видалена пухлина розмiрами 16х8х6 см. Мiкроскопiчно: жировi клiтини з ознаками клiтинного атипiзму,
полiморфiзму, зустрiчаються гiгантськi
клiтини, якi мiстять у цитоплазмi краплини жиру. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
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A. Лiпосаркома
B. Лiпома
C. Фiбросаркома
D. Мiосаркома
E. Мезотелiома
22. У хворого, який знаходиться у стацiонарi з ознаками отруєння ртуттю, у
нирках при патогiстологiчному дослiдженнi вiдзначенi наступнi змiни: вогнищевi некротичнi змiни канальцiв,
набряк, лейкоцитарна iнфiльтрацiя i
геморагiї iнтерстицiю, венозний застiй.
Який стан розвинувся у хворого?
A. Гострий некротичний нефроз
B. Гострий гломерулонефрит
C. Хронiчна ниркова недостатнiсть
D. Гострий пiєлонефрит
E. Хронiчний пiєлонефрит
23. В бiоптатi слизової оболонки шлунка виявлене зменшення кiлькостi залоз, оточених прошарками сполучної
тканини. Слизова iнфiльтрована лiмфоцитами, плазматичними клiтинами,
поодинокими нейтрофiлами. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Хронiчний атрофiчний гастрит
B. Хронiчний поверхневий гастрит
C. Ерозивний гастрит
D. Залозисто-пласкоклiтинний рак
шлунка
E. Гiпертрофiчний гастрит
24. Хворому видалили пухлину в дiлянцi шиї, яка мала вигляд добре вiдмежованого вузла округлої форми,
щiльного, з чiтко вираженою фiброзною капсулою. Гiстологiчно пухлина складалася з переплетених нiжноволокнистих структур, якi зафарбовувалися пiрофуксином у жовтий колiр
i групувалися у безладно розташованi
жмутки. В окремих частинах пухлини
спостерiгалися позбавленi ядер дiлянки, навколо яких клiтини розташовувалися частоколом - тiльця Верокаї.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Невринома
B. Нейрофiброма
C. Фiброма
D. Саркома
E. Плеоморфна аденома слинної залози
25. Хворому 50-ти рокiв з IХС, який перенiс iнфаркт мiокарда, в ходi лiкування призначенi статини з метою корекцiї лiпiдних порушень. Якi показники
в лiпiдограмi є цiльовими для оцiнки
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ефективностi лiкування?
A. Лiпопротеїди низької щiльностi
B. Лiпопротеїди високої щiльностi
C. Загальний холестерин
D. Триглiцериди
E. 26. У пацiєнта 36-ти рокiв добова кiлькiсть сечi становить 1200 мл, реакцiя її
кисла, густина - 1,015, бiлок - 2 г/л. В сечовому осадi виявлено епiтелiй канальцiв, лейкоцити - 25-30 у п/з, еритроцити
поодинокi у препаратi. Цилiндри зернистi, гiалiновi та воскоподiбнi, 5-6 у
п/з. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Загострення пiєлонефриту
B. Цистит
C. Загострення хронiчного гломерулонефриту
D. Туберкульоз нирок
E. Хронiчна ниркова недостатнiсть
27. При мiкроскопiї нативного харкотиння виявлена велика кiлькiсть зруйнованих лейкоцитiв, детрит, пробки
Дитрiха, еластичнi волокна, кристали
холестерину. Для якого захворювання
характерне таке харкотиння?
A. Бронхоектатична хвороба
B. Бронхiальна астма
C. Пневмонiя
D. Гострий бронхiт
E. Хронiчний бронхiт
28. Який з перерахованих фiксаторiв є
одночасно i барвником?
A. Лейшмана
B. Формалiн
C. Ацетон
D. Метанол
E. Сумiш Нiкiфорова
29. Характерною морфологiчною
ознакою ураження залозистого епiтелiю бронхiв цитомегаловiрусом є наявнiсть:
A. Цитоплазматичних включень
B. Перинуклеарного гало
C. Ядер клiтин з феноменом ”годинникового скла”
D. Внутрiшньоядерних включень цитоплазми
E. Феномену аутофагiї
30. У пацiєнтки 48-ми рокiв на пiхвовiй частинi шийки матки у зонi зовнiшнього вiчка визначається пляма бiлого кольору. Мазок з патологiчної зони
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рясний, представлений клiтинами поверхневих шарiв багатошарового плаского епiтелiю з дрiбними пiкнотичними ядрами, фон препарату складають
пласти без’ядерних ”лусочок” багатошарового плаского епiтелiю i поодинокi малi лiмфоцити. Визначте дiагноз:
A. Лейкоплакiя
B. Ектропiон
C. Carcinoma in situ
D. Дисплазiя
E. Цервiцит
31. При цитологiчному дослiдженнi пiхвового мазку на фонi елементiв запалення виявленi клiтини поверхневих
шарiв багатошарового плоского епiтелiю з високою адгезивною здатнiстю
вагiнальних гарднерел, у результатi чого вiдзначається ”налипання” бактерiй
на цi клiтини. Як називаються описанi
клiтини епiтелiю?
A. Ключовi
B. Залозистi
C. Човноподiбнi
D. Парабазальнi
E. Промiжнi
32. У цитологiчному препаратi мазку з
шийки матки виявленi розрiзненi клiтини багатошарового плаского епiтелiю, клiтини збiльшенi у розмiрi, спостерiгаються двоядернi клiтини, ядра
гiперхромнi, збiльшенi, ядерна мембрана нерiвна, складчаста, хроматин
розмитий (”матове скло”), цитоплазма клiтин рясна з обширною навколоядерною зоною просвiтлення (перинуклеарний обiдок). Визначте вид ураження епiтелiю шийки матки:
A. Папiломавiрусний
B. Цитомегаловiрусний
C. Гонококовий
D. Кандидозний
E. Аденовiрусний
33. У мазку з шийки матки виявленi гiгантськi клiтини з внутрiшньоядерними включеннями за типом ”совиного
ока” i з пилоподiбними iнтраплазматичними включеннями. Визначте вид
ураження епiтелiю шийки матки:
A. Цитомегаловiрусний
B. Трихомонадний
C. Гонококовий
D. Кандидозний
E. Стафiлококовий
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34. У цитологiчному препаратi мазку
з шийки матки виявленi клiтини плаского епiтелiю з непропорцiйно збiльшеними гiперхромними ядрами неправильної форми, з нерiвномiрною конденсацiєю хроматину i потовщенням
ядерної мембрани. Ядерця множиннi,
неправильної форми, спостерiгаються
багатоядернi клiтини. Як називається
такий процес у клiтинах?
A. Дискарiоз
B. Апоптоз
C. Некроз
D. Метаплазiя
E. Гiперплазiя
35. При цитологiчному дослiдженнi були виявленi ”голi ядра”. З чим це пов’язано при малiгнiзацiї?
A. Збiльшення розмiрiв ядер
B. Багатоядернiсть
C. Посилення дегенеративних процесiв
у пухлиннiй тканинi
D. Посилення розмноження клiтин
E. 36. У пацiєнтки 32-х рокiв на шийцi матки в ходi кольпоскопiї виявлене патологiчне вогнище. Цитологiчне
дослiдження виявило клiтини багатошарового плаского епiтелiю невеликих розмiрiв, розташованi у виглядi синцитiальних скупчень, з вираженим клiтинним i ядерним полiморфiзмом, ознаки диференцiювання вiдсутнi. Ядра великi, з грубозернистим хроматином, гiперхромнi, з ядерцями. Визначте вид патологiчного процесу епiтелiю шийки матки:
A. Рак на мiсцi
B. Слабка дисплазiя, CIN I
C. Важка дисплазiя, LSIL
D. Виражена дисплазiя, CIN IV
E. Помiрна дисплазiя, CIN II
37. Цукровий дiабет є однiєю з найбiльш розповсюджених ендокринних
патологiй. При пiдозрi на цукровий дiабет необхiдно визначити:
A. Рiвень глiкемiї
B. Глюкоза у сечi
C. Глiкований гемоглобiн
D. Холестерол
E. Триглiцериди
38. Дiагностичними критерiями цукрового дiабету через 2 години пiсля навантаження у цiльнiй капiлярнiй кровi
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є такi її значення:
A. >11,1 ммоль/л
B. >6,4 ммоль/л
C. >6,7 ммоль/л
D. >7,8 ммоль/л
E. >10,0 ммоль/л
39. Карбонатний буфер є однiєю з ланок пiдтримання КОС. За участю якого ферменту у ниркових канальцях вiдбувається дисоцiацiя вугiльної кислоти?
A. Карбангiдраза
B. ЛДГ
C. АсАТ
D. АлАТ
E. Лiпаза
40. Порушення КОС роздiляють на дихальнi i метаболiчнi. Дихальний ацидоз
може розвинутися при:
A. Респiраторному дистрес-синдромi
B. Тривалому голодуваннi
C. Пiєлонефритi
D. Гепатитi
E. Гiпервентиляцiї легень
41. В результатi дослiдження параметрiв 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 рiвноваги:
A. Метаболiчний алкалоз компенсований
B. Дихальний ацидоз компенсований
C. Метаболiчний ацидоз декомпенсований
D. Дихальний ацидоз декомпенсований
E. 42. У результатi дослiдження параметрiв 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 рiвноваги:
A. Метаболiчний ацидоз компенсований
B. Дихальний ацидоз компенсований
C. Метаболiчний ацидоз декомпенсований
D. Дихальний ацидоз декомпенсований
E. 43. В результатi дослiдження параметрiв КОС отриманi данi: рН - 7,30; рСО2
- 53 мм рт.ст.; бiкарбонат - 35 ммоль/л;
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ВЕ= +6 ммоль/л. Визначте тип порушення кислотно-основної рiвноваги:
A. Дихальний ацидоз субкомпенсований
B. Метаболiчний ацидоз субкомпенсований
C. Метаболiчний ацидоз декомпенсований
D. Дихальний ацидоз декомпенсований
E. 44. У результатi дослiдження параметрiв КОС отриманi наступнi данi: рН 7,16 од.; рСО2 - 60 мм рт.ст.; бiкарбонат
- 23 ммоль/л; ВЕ= -3 ммоль/л. Визначте
тип порушення кислотно-основної рiвноваги.
A. Декомпенсований дихальний ацидоз
B. Компенсований дихальний ацидоз
C. Компенсований метаболiчний алкалоз
D. Субкомпенсований метаболiчний
ацидоз
E. 45. У результатi дослiдження параметрiв КОС отриманi наступнi данi: рН 7,48; рСО2 - 25 мм рт.ст.; бiкарбонат - 20
ммоль/л; = -4 ммоль/л. Визначте тип
порушення кислотно-основної рiвноваги:
A. Дихальний алкалоз субкомпенсований
B. Метаболiчний ацидоз субкомпенсований
C. Метаболiчний ацидоз декомпенсований
D. Дихальний алкалоз декомпенсований
E. 46. У хворого 25-ти рокiв встановлений
дiагноз: полiноз. Визначення специфiчних iмуноглобулiнiв якого класу необхiдно для встановлення причини сенсибiлiзацiї?
A. Специфiчнi IgE
B. Специфiчнi IgG
C. Специфiчнi IgM
D. Специфiчнi IgА
E. 47. Хворому з хронiчною рецидивуючою герпесвiрусною iнфекцiєю проведено обстеження iмунного стану. До
якого рiвня iмунологiчних тестiв вiдноситься визначення вiдносного та абсолютного числа лiмфоцитiв в перифе-
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ричнiй кровi?
A. 1 рiвня
B. 2 рiвня
C. 1 та 2 рiвнiв
D. 3 рiвня
E. 1, 2 та 3 рiвнiв
48. Хворий 24-х рокiв з лихоманкою нез’ясованого генезу призначено дослiдження факторiв гуморального неспецифiчного iмунного захисту. Якi з них
є найбiльш iнформативними?
A. Лiзоцим
B. IgM
C. IgG
D. ЦIК
E. НСТ-тест
49. Хворому стоматолог ввiв у ясну артикаїн перед екстракцiєю зуба. У хворого розвинувся анафiлактичний шок.
В який перiод часу пiсля iн’єкцiї виникнення цього стану є найбiльш характерним?
A. 15-20 хв. (або ранiше)
B. 2 години
C. 12 годин
D. 1 доба
E. Через 2 тижнi
50. Дерматовенеролог дiагностував
трихомонiаз у хворої 19-ти рокiв. Пiдвищення вмiсту яких класiв iмуноглобулiнiв є найбiльш характерним для
первинної iмунної вiдповiдi?
A. IgM
B. IgG
C. IgA
D. IgE
E. IgD
51. У клiнiчному аналiзi кровi пацiєнта
виявлено: Hb- 108 г/л, КП- 0,8, еритроцити - 2, 9 · 1012/л, кiлькiсть ретикулоцитiв пiдвищена. При бiохiмiчному аналiзi виявлена гiпербiлiрубiнемiя. У мазку: мiкроцити, зруйнованi еритроцити.
Про який стан слiд думати?
A. Гемолiтична анемiя
B. Гiпохромна анемiя
C. Мегалобластна анемiя
D. Гiпопластична анемiя
E. 52. У хворої 30-ти рокiв виявленi наступнi змiни у загальному аналiзi кровi: Hb- 40 г/л, КП- 0,8, еритроцити 1, 9 · 1012 /л, ретикулоцити вiдсутнi, вия-
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влена лейкопенiя i тромбоцитопенiя.
Про який стан слiд думати?
A. Гiпопластична анемiя
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Пароксизмальна нiчна гемоглобiнурiя
D. Iнтоксикацiя свинцем
E. Мегалобластна анемiя
53. Хворий звернувся зi скаргами на
пiдвищення температури до 39o C , видiлення гнiйного харкотиння. У кровi: лейкоцитоз, збiльшення ШОЕ. Для
якого стану це характерно?
A. Абсцес легенi
B. Бронхiальна астма
C. Ехiнококоз
D. Iнфаркт легенi
E. Тромбоемболiя легеневої артерiї
54. Пацiєнтка звернулася до ендокринолога зi скаргами на спрагу, свербiж
шкiри, рясне сечовидiлення. Запiдозрений цукровий дiабет. Якi методи дослiдження є найбiльш iнформативними?
A. Ферментативнi
B. Редуктометричнi
C. Комплекснi
D. Метод з використанням кольорових
реакцiй
E. Методи замiни
55. В пунктатi пiдшкiрного пухлиноподiбного утворення серед окремих нейтрофiлiв виявляється значна кiлькiсть
лiмфоцитiв, гiстiоцити - 2-4 у полi зору;
плазматичнi клiтини - 1-3 у полi зору;
поодинокi макрофаги i клiтини типу
стороннiх тiл. Ця цитологiчна картина
характерна для такого запалення:
A. Хронiчне неспецифiчне
B. Гостре
C. Гостре специфiчне
D. Хронiчне специфiчне
E. Фiбринозне
56. Найбiльше iнформацiї при периферичних пухлинах легень отримують,
дослiджуючи:
A. Бiоптат трансторакальної пункцiї
B. Харкотиння
C. Пунктат лiмфатичних вузлiв
D. Зiшкрiб щiткою з бронха
E. Аспiрат вмiсту бронха
57. У хворого пiдозрюється наявнiсть
карцiноїду. До якого виду пухлин вiн
вiдноситься?
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A. Пухлина АПУД-системи
B. Рiзновид плоскоклiтинного раку
C. Рiзновид залозистого раку
D. Рiзновид пухлини з нервової тканини
E. 58. Дiя якого мiкроскопу заснована на
принципi сканування електронним мiкрозондом дослiджуваного об’єкту?
A. Електронний сканувальний
B. Свiтловий
C. Електронний трансмiсiйний
D. Ультрафiолетовий
E. Поляризацiйний
59. Як називається сучасний метод виявлення точної локалiзацiї клiтинного
або тканинного антигену за допомогою антитiл, до яких приєднують флуоресцентний маркер?
A. Iмуногiстохiмiя
B. Свiтлова мiкроскопiя
C. Iмунологiя
D. Гiстохiмiя
E. Електронна мiкроскопiя
60. У хворого дiагностовано ”стравохiд
Барретта”. Якi змiни епiтелiю слизової
оболонки стравоходу можуть бути виявленi при цьому?
A. Трансформацiя клiтин багатошарового плаского епiтелiю в метаплазований цилiндричний епiтелiй
B. Трансформацiя клiтин багатошарового незроговiлого епiтелiю в
багатошаровий зроговiлий
C. Трансформацiя клiтин багатошарового зроговiлого епiтелiю в багатошаровий незроговiлий
D. Трансформацiя клiтин плаского
епiтелiю в залозистий
E. Трансформацiя кубiчного епiтелiю в
зроговiлий епiтелiй
61. Хвора 45-ти рокiв, дiагноз: розсiяний склероз. Результати iмунологiчного обстеження показали аутоiмунну
природу цього захворювання. Якi виявленi показники дозволили зробити такий висновок?
A. Аутоантитiла до мiєлiну
B. Антистрептолiзиновi антитiла
C. Аутоантитiла до серцевого м’яза
D. Антилiмфоцитотоксичнi антитiла
E. Антитiла до ацетилхолiну
62. При якому аутоiмунному захворюваннi спостерiгається пiдвищення ти-
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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
63. Хворий скаржиться на тривалий
кашель, зниження маси тiла, загальну слабкiсть. При рентгенографiї органiв грудної клiтки виявлений плеврит.
Проведена плевральна пункцiя в пунктатi вiдзначається переважання лiмфоцитiв. Для якого захворювання характернi цi змiни?
A. Туберкульоз
B. Iнфаркт легенi
C. Пневмонiя
D. Бронхiальна астма
E. Хронiчний бронхiт
64. Хвора скаржиться на тремтiння
кiнцiвок, витрiшкуватiсть, порушення
менструального циклу. Лiкар припускає наявнiсть дифузного токсичного
зобу. Якi змiни лабораторних показникiв притаманнi для цього захворювання?
A. Пiдвищення рiвня Т3, Т4 i зниження
ТТГ в сироватцi кровi
B. Пiдвищення рiвня Т3, Т4 i ТТГ в
сироватцi кровi
C. Зниження рiвня Т3 i Т4 i пiдвищення
ТТГ в сироватцi кровi
D. Зниження рiвня Т3, Т4 i ТТГ в сироватцi кровi
E. Зниження рiвня Т3, Т4 i FT 4 в сироватцi кровi
65. Вивчення бiопсiйного матерiалу
шлунку виявило наявнiсть келихоподiбних клiтин, що межують з ентероцитами, якi не секретують слиз. Глибокi вiддiли ямок подiбнi до кишкових крипт, якi мiстять клiтини Панета.
Ознакою якого передракового процесу є дана мiкроскопiчна картина?
A. Повна кишкова метаплазiя
B. Дисплазiя
C. Неповна кишкова метаплазiя
D. Виразкове ураження
E. Хвороба Крона
66. В ходi гiстологiчного дослiдження пухлини сечового мiхура встановлено, що вона має сосочкову будову.
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Спостерiгаються порушення базальної мембрани та iнфiльтрацiя пухлинними клiтинами власного шару слизової оболонки, виражений клiтинний
атипiзм, багаторяднiсть, повна або часткова втрата полярностi, наявнiсть патологiчних форм мiтозiв. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Перехiдно-клiтинний рак
B. Аденома
C. Плоскоклiтинний рак без зроговiння
D. Аденокарцинома
E. Папiлома
67. У хворого чоловiка дiагностовано
хорiокарциному (найбiльш агресивний
варiант злоякiсних пухлин яєчка). З
яких клiтин складається хорiокарцинома у даного хворого?
A. Дрiбнi клiтини з численними химерними гiперхромними ядрами
B. Великi клiтини з численними химерними гiперхромними ядрами та
вакуолiзованою цитоплазмою
C. Великi клiтини з одним ядром
D. Великi клiтини з одним гiперхромним ядром
E. Дрiбнi клiтини з одним гiперхромним
ядром
68. В ходi гiстологiчного дослiдження
пухлини молочної залози у хворої
виявлено пласт округлих епiтелiальних клiтин, якi щiльно контактують
одна з одною та не iнфiльтрують строму. Ядра клiтин мають майже однакову
структуру, а мiтотична активнiсть клiтин незначна. Визначте вид пухлини
молочної залози:
A. Внутрiшньопротокова карцинома
B. Часточкова карцинома
C. Слизова карцинома
D. Хвороба Педжета
E. Фiброаденома
69. Для дiагностики пухлин м’яких тканин застосовують рiзнi методи. Який з
них є найбiльш iнформативним?
A. Гiстологiчний
B. Лабораторний
C. Клiнiчний
D. Радiоiзотопний
E. Рентгенологiчний
70. У хворої, яка страждає на лейкоз та
має метастази у молочну залозу, виявлено ущiльнення та збiльшення пахвових та шийного вузла до 4 см. Мiкро-
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скопiчне дослiдження бiопсiйного матерiалу показало iнфiльтрацiю капсули вузла, трабекул та сполучної тканини ворiт вузла бластними клiтинами.
Паренхiма вузла заповнена клiтинами,
якi бiльшi за малi лiмфоцити i характеризуються наявнiстю iнвагiнацiй в
ядрах, рiзними розмiрами цитоплазми.
Зустрiчаються поодинокi крововиливи
та некрози. Охарактеризуйте результати та визначте дiагноз:
A. Метастатичне ураження
B. Запалення
C. Iнфекцiя Бартонелла
D. Гостра респiраторна вiрусна iнфекцiя
E. Туберкульоз
71. У дитини 2-х рокiв дiагностовано
первинний iмунодефiцит, синдром Брутона (первинна агамаглобулiнемiя).
Рiвнi яких показникiв iмунограми будуть значно зниженими?
A. В-лiмфоцити, концентрацiї iмуноглобулiнiв
B. ЦIК
C. Фагоцитарне число, фагоцитарний
iндекс
D. НСТ-тест
E. Iмунорегуляторний iндекс
72. Хворий страждає на первинний
iмунодефiцит, синдром Брутона. При
дослiдженнi показникiв iмунного стану органiзму обов’язковим є визначення функцiональної активностi Влiмфоцитiв за вмiстом iмуноглобулiнiв
трьох основних класiв А, М, G. Який
метод для цього використовують найчастiше?
A. Метод iмуноферментного аналiзу
(IФА)
B. Метод бластної трансформацiї лiмфоцитiв
C. Бiохiмiчний метод
D. Проточна цитометрiя
E. Спектрофотометричний метод
73. Дiагностика алергiйних захворювань передбачає використання рiзних
тестiв. Якi з перерахованих реакцiй застосовують для визначення алергiчної
реакцiї сповiльненого типу?
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A. Реакцiя бласттрансформацiї лiмфоцитiв з мiтогенами та реакцiя
гальмування мiграцiї лiмфоцитiв
B. Непряма дегрануляцiя базофiлiв
(тест Шеллi)
C. Визначення концентрацiї IgE
D. Визначення концентрацiї та константи циркулюючих iмунних комплексiв
E. Тест поглинання нiтросинього тетразолiю
74. Захист вiд бактерiальної iнфекцiї це одна iз функцiй iмунної системи. Якi
фактори вiдiграють основну роль у забезпеченнi протибактерiального iмунiтету?
A. Iмуноглобулiни, макрофаги
B. CD8+ - цитотоксичнi Т-лiмфоцити
C. NK-клiтини
D. Бiлки системи комплементу
E. Лiзоцим
75. В результатi клiнiчного аналiзу сечi у хворого виявлено: вiдносна густина - 1,010, сеча - каламутна, реакцiя
- кисла, значна протеїнурiя, в ходi мiкроскопiї - 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
76. У 6-рiчного хлопчика видалили пухлину, яка локалiзувалася по серединнiй лiнiї мозочка. Цитологiчно пухлина представлена клiтинами, якi мають
бiдний вiнчик цитоплазми, гiперхромне ядро, мають мiтотичну активнiсть i
тенденцiю до утворення розеток. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Медулобластома
B. Астроцитома
C. Олiгодендроглiома
D. Мультиформна спонгiобластома
E. Бiполярна спонгiобластома
77. В ходi цитологiчного аналiзу бiоптату тканини щитоподiбної залози
виявлена атрофiя фолiкулiв, дифузна лiмфоплазмоцитарна iнфiльтрацiя
строми з формуванням лiмфоїдних фолiкул. Для якого патологiчного процесу характернi данi змiни?
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A. Аутоiмунний тиреоїдит
B. Тиреотоксичний зоб
C. Аденома щитоподiбної залози
D. Колоїдний зоб
E. Спорадичний зоб

A. Набряк легенiв
B. Гострий бронхiт
C. Бронхiальна астма
D. Пневмонiя
E. Хронiчний бронхiт

78. Харчовий дефiцит йоду - це проблема, яка стосується близько 70% населення. Розвиток ендемiчного зобу характеризується:

82. Хвора 33-х рокiв має скарги на довготривалий ”висип” в дiлянцi промежини. Пiсля проведеного гiнекологiчного огляду та кольпоскопiї встановлено дiагноз лейкоплакiї. Дослiдження
мазку з шийки матки показали наявнiсть клiтин плаского епiтелiю поверхневого i промiжних шарiв, поодиноких
метаплазованих клiтин та характерних
клiтин з щiльною блискучою цитоплазмою та пiкнотичними ядрами. Лусочки плаского епiтелiю вiдсутнi. Визначте цитологiчний дiагноз:

A. Пiдвищеною секрецiєю тиреостимулюючого гормону
B. Зниженою секрецiєю паратиреоїдного гормону
C. Зниженою секрецiєю тиреорилiзингфактору
D. Появою аутоантитiл до щитоподiбної залози
E. Розвитком пернiцiозної анемiї
79. Хворий скаржиться на болi в епiгастрiї, вiдрижку, проноси. При аналiзi
шлункового вмiсту виявлена гiстамiнрефрактерна ахлоргiдрiя. Про яке захворювання слiд думати?
A. Хронiчний гастрит iз поширеною
атрофiєю слизової оболонки
B. Хронiчний поверхневий гастрит
C. Рак шлунка
D. Функцiональне захворювання шлунка
E. Рубцево-виразкове звуження воротаря
80. У хворої в аналiзi сечi виявлено:
вiдносна густина - 1,018, реакцiя сечi
- рiзко лужна, осад - слизовий, тягучий,
еритроцитiв - небагато, лейкоцитiв багато; велика кiлькiсть аморфних фосфатiв та трипельфосфатiв. Вкажiть
патологiю, для якої характернi такi
змiни:
A. Цистит
B. Гемолiтична нирка
C. Нефротичний синдром
D. Гострий гломерулонефрит
E. Застiйна нирка
81. У хворого в гострому перiодi iнфаркту мiокарда рiзко знизився артерiальний тиск, приєдналася ядуха з видiленням великої кiлькостi серозної рiдини.
Для якого патологiчного стану це притаманно?

A. Гiперкератоз
B. Лейкоплакiя
C. Цитограма без особливостей
D. Псевдоерозiя
E. 83. Бiохiмiчнi констеляцiї захворювань
серцево-судинної системи переважно
мiстять схожий набiр бiохiмiчних тестiв. При якiй з вказаних патологiй доцiльно додатково зробити коагулограму?
A. Ревмокардит
B. Гiпертонiчна хвороба
C. Мiокардит
D. Мiокардiодистрофiя
E. Перикардит
84. Чим характеризується розташування клiтин злоякiсних пухлин в мазках
випiтної рiдини?
A. Розташування у виглядi багатошарових пластин
B. Iзольоване розташування
C. Розташування у виглядi одношарових
пластин
D. Поєднання гiперхромiї ядер з гiперхромiєю цитоплазми
E. 85. В бiоптатi бронха хворого 53-х рокiв, який 20 рокiв хворiв на хронiчний
бронхiт, виявленi осередки замiщення
призматичного епiтелiю багатошаровим пласким. Який з патологiчних процесiв має мiсце?
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A. Метаплазiя
B. Гiперплазiя
C. Гетеротопiя
D. Гетероплазiя
E. Дисплазiя
86. Пiд час розтину тiла чоловiка, померлого вiд печiнкової недостатностi,
виявленi збiльшенi в розмiрах нирки з
напруженою фiброзною капсулою. В
ходi цитологiчного дослiдження виявлена дистрофiя i некроз епiтелiю звивистих канальцiв, мiсцями з деструкцiєю базальних мембран переважно в
дистальних канальцях (тубулорексис),
цилiндри в просвiтах канальцiв на рiзних рiвнях нефронiв, набряк iнтерстицiю 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 (свiтлоклiтинний)
D. Гострий пiєлонефрит
E. Некронефроз
87. Пiд час цитологiчного дослiдження бiоптату печiнки хворого з печiнковою недостатнiстю виявленi розширенi
склерозованi портальнi тракти. Цитологiчно виявляється дифузна лiмфогiстiоцитарна iнфiльтрацiя строми, множиннi жировi включення в гепатоцитах. Який з дiагнозiв найбiльш iмовiрний?
A. Портальний цироз
B. Первинний мiлiарний цироз
C. Малiгнiзацiя печiнкової тканини
D. Жировий гепатоз
E. Постнекротичний цироз
88. Пiд час патологiчного дослiдження
бiоптату з товстої кишки виявлена пухлина з призматичного епiтелiю, який
формує атиповi залозистi структури рiзної форми та розмiрiв. Клiтини епiтелiю полiморфнi, з гiперхромними ядрами, є патологiчнi мiтози. Який тип раку
можна встановити?
A. Аденокарцинома
B. Базально-клiтинний рак
C. Солiдний рак
D. Слизовий рак
E. Недиференцiйований рак
89. Визначте, якi клiтини найбiльш часто спостерiгаються у цитограмi при
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мукоепiдермоїднiй пухлинi слинних залоз:
A. Слизовi
B. Залозистi
C. Малодиференцiйованi
D. Пласкоепiтелiальнi
E. 90. В ходi цитологiчного дослiдження збiльшеного шийного лiмфовузла
виявленi наступнi мiкроскопiчнi ознаки: пролiферацiя лiмфоїдних клiтин,
наявнiсть великих клiтин Ходжкiна та
Березовського-Штернберга, а також
еозинофiлiв, плазматичних клiтин, непрофiльних 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
91. Менопауза характеризується комплексом гормональних та метаболiчних зсувiв. Жiнки стають схильними
до остеопорозу в постклiмактеричний
перiод завдяки зниженню секрецiї:
A. Естрогенiв
B. Кальцитонiну
C. Прогестерону
D. Лютеїнiзуючого гормону
E. Гонадотропного гормону
92. Плацента, жовте тiло та iншi тканини, що беруть участь в ембрiогенезi, є
ендокринно активними. Вкажiть, наявнiсть якого гормону в сечi вагiтної жiнки використовується для встановлення
вагiтностi?
A. Хорiонiчний гонадотропiн
B. Естрадiол
C. Окситоцин
D. Прогестерон
E. Фолiкулостимулюючий гормон
93. Ряд гормонiв регулюють мiнеральний баланс органiзму. Пiдвищений рiвень натрiю в кровi (гiпернатрiємiя)
спостерiгається при гiперпродукцiї:
A. Альдостерону
B. Паратгормону
C. Вазопресину
D. Окситоцину
E. Кортизолу
94. У чоловiка 32-х рокiв спостерiгає-
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ться укрупнення рис обличчя, збiльшення стоп та кистей рук, постiйнi головнi болi. Рiвень якого гормону в сироватцi кровi треба перевiрити у нього?
A. Соматотропний гормон (СТГ)
B. Пролактин
C. Адренокортикотропний гормон
(АКТГ)
D. Тиреотропний гормон (ТТГ)
E. Лютеїнiзуючий гормон (ЛГ)
95. Для дiагностики стану печiнки застосовуються функцiональнi проби.
Яке з перелiчених дослiджень застосовується для аналiзу знешкоджувальної
функцiї печiнки?
A. Кофеїнова проба
B. Бромсульфалеїнова проба
C. Визначення активностi трансамiназ
D. Визначення активностi лужної фосфатази
E. Кефалiн-холестеринова реакцiя
флокуляцiї
96. Дуже важливим тестом для неiнвазивної дiагностики панкреатиту є фекальний, чутливiсть якого 90%. Активнiсть якого ферменту визначають?
A. Панкреатична еластаза
B. Панкреатична лiпаза
C. α-амiлаза
D. Фосфолiпаза
E. Карбоксипептидаза
97. При обстеженнi у гiнеколога виявилося, що у жiнки короткi та неряснi
менструацiї. Пiдвищена секрецiя якого
гормону може спричинити такi змiни?
A. Лютеїнiзуючий гормон
B. Гонадотропний гормон
C. Фолiкулостимулюючий гормон
D. Адренокортикотропний гормон
E. Тиреотропний гормон
98. Цитолiтичний синдром виникає
внаслiдок порушення структурної цiлiсностi епiтелiальних клiтин жовчовивiдних шляхiв. Висока активнiсть у
сироватцi кровi якого ферменту свiдчить про це?
A. Глутаматдегiдрогеназа
B. Амiлаза
C. Лактаза
D. Глюкозо-6-фосфат дегiдрогеназа
E. Гексокiназа
99. Лабораторний аналiз виявив у хво-
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рого 30-ти рокiв гiперглiкемiю та глюкозурiю. Яка додаткова змiна у станi
кровi переконає лiкаря у наявностi у
пацiєнта цукрового дiабету I-го типу?
A. Ацидоз
B. Алкалоз
C. Збiльшення вмiсту гемоглобiну
D. Лейкопенiя
E. Гiперкапнiя
100. Мозковою речовиною надниркових залоз синтезуються адреналiн i норадреналiн. Гiперфункцiя мозкової речовини наднирникiв зумовлена пухлинним процесом (хромафiномою). Який
процес у печiнцi значно посилиться за
цих умов?
A. Глiкогенолiз з наступною гiперглiкемiєю
B. Глюконеогенез з наступним глiкогенезом
C. Пентозний шлях окиснення глюкози
D. Глiколiз з наступною гiпоглiкемiєю
E. Перенесення глюкози з кровi у гепатоцити
101. У хлопчика 2-х рокiв, що часто
хворiє на важкi гнiйнi iнфекцiї дихальних шляхiв, при оглядi виявили вiдставання у ростi, пальцi мають вигляд барабанних паличок, змiнена форма грудної клiтки, зменшенi лiмфатичнi вузли та мигдалики. В iмунограмi виявили лiмфопенiю, рiзке зниження iмуноглобулiнiв усiх класiв. Дiагностовано
первинний iмунодефiцит. До якої нозологiчної форми належить дана патологiя?
A. Х-зчеплена агамаглобулiнемiя Брутона
B. Селективний дефiцит IgA
C. Загальний варiабельний iмунодефiцит
D. Транзиторна гiпогаммаглобулiнемiя
E. Х-зчеплена агаммаглобулiнемiя с
синдромом гiперiмуноглобулiнемiї М
102. Хворий 46-ти рокiв звернувся до
лiкаря зi скаргами на часто рецидивуючу герпесвiрусну iнфекцiю. Лiкар
призначив пацiєнту дослiдження показникiв iмунного стану. За допомогою
якого методу оцiнюють функцiональну активнiсть лiмфоцитiв?

Крок 2 Лабораторна дiагностика (україномовний варiант, вiтчизнянi студенти) 2018 рiк

A. Реакцiя бластної трансформацiї
лiмфоцитiв
B. Реакцiя розеткоутворення з еритроцитами барана
C. НСТ-тест
D. Визначення концентрацiї антитiл
класу А
E. Визначення iндексу завершеностi
фагоцитозу
103. У пацiєнта з опiками шкiри пiсля
трансплантацiї донорського матерiалу
на 6-7 день в мiстi локалiзацiї трансплантату з’явились набряки та геморагiї, що свiдчило про розвиток реакцiї вiдторгнення трансплантату. Якими клiтинами зумовлена така реакцiя?
A. Цитотоксичнi лiмфоцити
B. Макрофаги
C. В-лiмфоцити
D. Еозинофiли
E. Нейтрофiльнi гранулоцити
104. Вiд хворої дитини з симптомами
кишкової iнфекцiї були видiленi ентеропатогеннi штами кишкової палички.
Якi серологiчнi методи дослiджень дозволяють встановити серотип E. coli?
A. Реакцiя аглютинацiї
B. Реакцiя нейтралiзацiї
C. Реакцiя флокуляцiї
D. Метод полiмеразної ланцюгової
реакцiї
E. Реакцiя преципiтацiї
105. Пацiєнт 47-ми рокiв звернувся до
лiкаря. Зiбравши анамнез, лiкар запiдозрив у пацiєнта гепатит В та призначив лабораторнi дослiдження кровi. Наявнiсть яких антитiл свiдчить про
гострий iнфекцiйний процес гепатиту
В?
A. IgM проти НВс-антигену
B. IgM проти НВs-антигену
C. IgG проти НВe-антигену
D. IgG проти НВs-антигену
E. IgG проти НВс-антигену
106. У хворої 48-ми рокiв дiагностовано
гостру пневмонiю. Змiна яких показникiв iмунограми характерна для гострого перiоду цього захворювання?
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A. Зниження кiлькостi Т-лiмфоцитiв,
продукцiї IgM
B. Зниження кiлькостi В-лiмфоцитiв
C. Пiдвищення концентрацiї IgE
D. Пiдвищення кiлькостi Т-лiмфоцитiв
E. Зниження концентрацiї iмунних
комплексiв
107. У хворого 52-х рокiв встановлений
клiнiчний дiагноз: рак пiдшлункової залози. Який онкомаркер пiдтверджує
наявнiсть раку пiдшлункової залози?
A. СА-19-9
B. СА-15-3
C. СА-125
D. СА-242
E. PSA
108. Хвора 56-ти рокiв поступила до лiкарнi з некротичною пневмонiєю. На
2-й день лiкування у хворої розвинулися олiгурiя, гiпотензiя, зниження центрального венозного тиску, кома. У
хворої лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної формули влiво, зниження кiлькостi
тромбоцитiв, гiперкоагуляцiя, зниження неорганiчних фосфатiв кровi. Який
стан розвинувся у цiєї хворої?
A. Токсико-iнфекцiйний шок
B. Анафiлактичний шок
C. Гiповолемiчний шок
D. Геморагiчний шок
E. Кардiогенний шок
109. Пожежник отримав дозу опромiнення 3,6 Гр. Стан середньої тяжкостi. Шкiрнi покриви i слизовi блiдi. Ps100/хв., ритмiчний, АТ- 110/70 мм рт.ст.
У кровi: еритроцити - 3, 1 · 1012 /л, Нb95 г/л, лейкоцити - 6 · 109 /л, мiєлоцити
- 6%, паличкоядернi нейтрофiли - 22%,
сегментоядернi нейтрофiли - 59%, лiмфоцити - 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
110. Пацiєнтка 35-ти рокiв пiсля ангiни
стала скаржитись на набряки обличчя,
грудної клiтки, кiнцiвок, зростання артерiального тиску до 170/100 мм рт.ст.,
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зменшення кiлькостi сечi, змiну її кольору (червоний). У сечi: протеїнурiя
- 1,2 г/л, еритроцити - 30-40 у полi зору. У кровi: лейк.- 9, 7 · 109 /л, ШОЕ- 30
мм/год. Який лабораторний дiагноз?

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

A. Гострий гломерулонефрит
B. Гострий цистит
C. Гострий пiєлонефрит
D. Амiлоїдоз нирок
E. Пухлина нирок

114. У хворого вiдзначається жовтяниця, спленомегалiя. У кровi - зниження
числа еритроцитiв, в копрограмi - високий вмiст стеркобiлiну. Який лабораторний дiагноз?

111. У хворого 44-х рокiв, який страждає на мiєломну хворобу та через
бiль у хребтi тривалий час знаходився в лiжку, з’явились спрага, блювання,
зменшилась кiлькiсть сечi. Хворий збуджений, дезорiєнтований. АТ- 90/60 мм
рт.ст., Ps- 120/хв., аритмiчний, температура тiла - 38o C . В кровi рiвень кальцiю
- 4,0 ммоль/л, калiю - 2,8 ммоль/л, глюкози - 5,1 ммоль/л. Який лабораторний
дiагноз?

A. Гемолiтична жовтяниця
B. Позапечiнковий холестаз
C. Внутрiшньопечiнковий холестаз
D. Цироз печiнки
E. -

A. Гiперкальцiємiчний криз
B. Судинний колапс
C. Гiпертермiчна реакцiя
D. Аритмiчний колапс
E. Гостра ниркова недостатнiсть
112. Хворий захворiв гостро. Скарги:
температура - 39o C , бiль у горлi. Об’єктивно: збiльшення задньошийних лiмфатичних вузлiв. У клiнiчному аналiзi
кровi: лейкоцити - 12 · 109 /л, лiмфоцити - 42 · 109 /л (за рахунок широкоцитоплазменних лiмфоцитiв), еритроцити
- 4, 0 · 1012 /л, тромбоцити - 215 · 109 /л.
Зустрiчаються атиповi мононуклеари
з вираженою базофiльною цитоплазмою, поодинокi плазматичнi клiтини.
Який лабораторний дiагноз?

115. У жiнки 43-х рокiв при кольпоскопiї встановлено дiагноз ектопiї. Мазки
з шийки матки i цервiкального каналу
представленi поодинокими клiтинами
плоского епiтелiю поверхневого i промiжного шарiв. Який цитологiчний дiагноз?
A. Неповноцiнний матерiал
B. Цитограма ектопiї
C. Лейкоплакiя
D. Цитограма без особливостей
E. 116. На фонi тривалої антибiотикотерапiї у хворої на пневмонiю пiдвищилася температура тiла, з’явилися болi в горлi, кашель, гiперемiя слизової
оболонки зiву, нальоти на поверхнi мигдаликiв. Невеликi поверхневi нальоти
потiм злилися i поширилися на пiднебiннi дужки i задню стiнку глотки. Пiд
час бактерiоскопiї нашарувань виявлено дрiжджеподiбнi грибки. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Iнфекцiйний мононуклеоз
B. Мiєлотоксичний агранулоцитоз
C. Апластична анемiя
D. Лiмфогранулематоз
E. -

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

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

117. Хвора 66-ти рокiв скаржиться на
бiль в абдомiнальнiй областi, кров’янистi видiлення з пiхви та вiдчуття дискомфорту. У бiоптатi виявленi рiзко
атиповi клiтини з великими гiперхромними ядрами та яскравими ядерцями.
Цитоплазма клiтин свiтло-блакитного
кольору рiзної ширини з ознаками дистрофiї (вакуолiзацiя, жирове переродження), поодинокi псамомнi тiльця.
Який лабораторний дiагноз?
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A. Рак яєчника
B. Кiста яєчника муцинозна
C. Кiста яєчника папiлярна серозна
D. Кiста яєчника серозна
E. Тератома
118. 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 дiагностична бiопсiя правого яєчника, за результатами якої виявленi високi цилiндричнi (призматичнi) клiтини зi свiтлоблакитною цитоплазмою та гiперхромними ядрами, скупчення келихоподiбних i вiйчастих клiтин. Характер
дослiджуваного вмiсту слизоподiбний.
Який лабораторний дiагноз?
A. Кiста яєчника муцинозна
B. Рак яєчника
C. Кiста яєчника папiлярна серозна
D. Кiста яєчника серозна
E. Тератома
119. Хвора 43-х рокiв має скарги на бiль
у нижнiй частинi живота, кров’янистi
видiлення з пiхви, вiдчуття дискомфорту i болю при статевому контактi. Дiагностична бiопсiя новоутворення лiвого яєчника показала: елементи кровi, сплощенi епiтелiальнi клiтини, що
вистилають порожнину кiсти, мiсцями
вiдзначаються жирно-зернистi клiтини, зрiдка кристали холестерину. Який
лабораторний дiагноз?
A. Кiста яєчника серозна
B. Рак яєчника
C. Кiста яєчника папiлярна серозна
D. Кiста яєчника муцинозна
E. Тератома
120. Медсестра зi стажем роботи 10 рокiв захворiла на контактний дерматит
верхнiх кiнцiвок. До якого типу iмунної
патологiї вiдноситься це захворювання?
A. Т-клiтинна алергiчна реакцiя сповiльненого типу
B. Т-клiтинний iмунодефiцит
C. В-клiтинний iмунодефiцит
D. Первинний iмунодефiцит
E. Алергiчна реакцiя негайного типу
121. У 12-рiчного хлопця часто виникають вiруснi та бактерiальнi iнфекцiї, екзематознi ураження шкiри. Пiд
час обстеження виявлено зменшення в
кровi вмiсту Т-лiмфоцитiв та IgМ при
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нормальному вмiстi IgA та IgG. Який
вид патологiї iмунної системи спостерiгається в хлопця?
A. Комбiнований iмунодефiцит
B. Гiпоплазiя тимуса
C. Гiпогаммаглобулiнемiя Брутона
D. Синдром Шерешевського-Тернера
E. Спадковий дефiцит системи комплементу
122. У дитини двох рокiв встановлено
дiагноз гiпоплазiї тимуса. Змiна якого показника стану iмунної системи є
найбiльш характерним для цього iмунодефiциту?
A. Зниження кiлькостi Т-лiмфоцитiв
B. Зниження кiлькостi В-лiмфоцитiв
C. Дефiцит Т- i В-лiмфоцитiв
D. Вiдсутнiсть плазматичних клiтин
E. Зниження iмуноглобулiнiв М
123. З метою попередження вiдторгнення трансплантанта пiсля пересадки органiв обов’язково проводять курс
гормонотерапiї з метою iмуносупресiї.
Якi гормони застосовують з цiєю метою?
A. Глюкокортикоїди
B. Мiнералокортикоїди
C. Статевi гормони
D. Катехоламiни
E. Гормони щитоподiбної залози
124. У хворої на рак молочної залози пiсля iнтенсивної хiмiотерапiї з’явилися бiль у горлi, кашель, пiдвищення температури, в iмунограмi знижена
загальна кiлькiсть нейтрофiлiв, Т- i Влiмфоцитiв, iмуноглобулiнiв, ФЧ, ФI
та НСТ-тесту. Як можна квалiфiкувати
типову недостатнiсть iмунiтету в хворих, що перенесли таке лiкування?
A. Вторинний комбiнований iмунодефiцит
B. Первинний комбiнований iмунодефiцит
C. Первинна недостатнiсть Т-системи
D. Вторинна недостатнiсть В-системи
E. Парцiальна недостатнiсть фагоцитозу
125. У хворого переливання кровi
ускладнилося розвитком гемотрансфузiйного шоку. Назвiть тип алергiчної
реакцiї, що лежить в основi даної патологiї:
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A. Цитотоксичний (II тип)
B. Анафiлактичний (I тип)
C. Iмунокомплексний (III тип)
D. Гiперчутливiсть сповiльненого типу
(IV тип)
E. Рецепторопосередкований
126. У пацiєнтки 25-ти рокiв пiсля пологiв виявлено ”виворiт” слизової оболонки каналу шийки матки, обмежений нижнiм її вiддiлом, з рубцевою деформацiєю шийки матки. У цитологiчних препаратах мазкiв iз зони деформацiї шийки матки переважають клiтини цилiндричного епiтелiю та плаского
епiтелiю без ознак атипiї, лейкоцитiв
2-6 в полi зору. Визначте дiагноз:
A. Ектропiон
B. Ектопiя
C. Carcinoma in situ
D. Дисплазiя
E. Цервiцит
127. До стоматолога звернувся пiдлiток зi скаргами на бiль в областi нижньої щелепи. При оглядi лiкар виявив
невелике розростання тканини щiльної консистенцiї, з чiткими межами, з
оточуючими тканинами не спаяна. Пiсля видалення пухлини був зроблений
мазок-вiдбиток з виявленням мiкроскопiчної картини: скудний матерiал,
з поодинокими фiброцитами i ослизненими клiтинами. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Фiброма
B. Хондрома
C. Ретенцiйна кiста
D. Мiксома
E. Остеома
128. До лiкаря звернулась жiнка зi
скаргами на появу пухлини лiвої молочної залози. Цитологiчна картина пунктату пухлини представлена атиповими епiтелiальними клiтинами, якi групуються до маленьких солiдних та папiлярних комплексiв. Центрально розташованi клiтини в складi солiдного комплексу бiльш iнтенсивно профарбованi. Ядра гiперхромнi з дрiбногрудочковим хроматином з 1-4 малими ядерцями, iнтенсивно профарбованi з формуванням ”чорнильних плям”. Цитоплазма гомогенна з включеннями. Визначте вид патологiчногого процесу:
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A. Внутрiшньопротоковий рак
B. Фiброаденома
C. Хвороба Педжета
D. Мастопатiя
E. Фiбросаркома
129. При проведеннi гастродуоденоскопiї взято змиви зi стравоходу для
цитологiчного дослiдження. Цитологiчний препарат представлений групами
клiтин багатошарового плоского епiтелiю зi значним збiльшенням ядер,
ядерна мембрана потовщена, хроматин
гомогенний та нагадує ”годинникове
скло”, зустрiчаються двоядернi клiтини. Який вид iнфекцiйного ураження?
A. Герпетичне
B. Цитомегаловiрусне
C. Аспергильозне
D. Кандидозне
E. Бактерiальний езофагiт
130. У дiвчини 19-ти рокiв на пiхвовiй
частинi шийки матки виявлено замiщення багатошарового плаского епiтелiю цилiндричним назовнi вiд зони
трансформацiї. У цитологiчних препаратах мазкiв з шийки матки переважають клiтини цилiндричного епiтелiю та клiтини плаского епiтелiю без
ознак атипiї. Ознаки запалення вiдсутнi, гормональний фон не змiнений.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Ектопiя
B. Еритроплакiя
C. Ендоцервiкоз
D. Дисплазiя
E. Цервiцит
131. У жiнки 27-ми рокiв на слизовiй
оболонцi пiхви виявленi множиннi пухирцi, що заповненi рiдиною, при порушеннi яких формуються ерозiї. В мазку з ураженої дiлянки слизової є великi
багатоядернi клiтини з розмитим хроматином i чiткими контурами ядерної
мембрани, зазначається нагромадження ядер; фон препарату складають
клiтини плаского епiтелiю з ознаками ороговiння. Визначте вид ураження
слизової оболонки пiхви:
A. Герпетичний вагiнiт
B. Трихомонадний вагiнiт
C. Кандидозний вагiнiт
D. Бактерiальний вагiнiт
E. Аденовiрусний вагiнiт
132. При торакатомiї у хворого 24-х
рокiв взято бiоптат тканини лiмфати-
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чних вузлiв. Цитологiчно було виявлено iнфiльтрати, що складаються з лiмфоцитiв, гiстiоцитiв та багатоядерних
клiтин
Березовського-Штернберга,
оточенi розростаннями волокнистої
сполучної тканини. Назвiть клiнiкоморфологiчну форму лiмфогранулематозу:
A. Лiмфогранулематоз, нодулярний
склероз
B. Змiшаноклiтинний варiант лiмфогранулематозу
C. Лiмфогранулематоз з переважанням
лiмфоїдної тканини
D. Лiмфогранулематоз з пригнiченням
лiмфоїдної тканини
E. 133. До лiкаря звернулась хвора для
проведення огляду. В анамнезi нелiкована дисплазiя (CIN II, бiльш нiж 5 рокiв). В мiкропрепаратi бiоптату шийки матки: клiтинна та ядерна атипiя,
патологiчнi мiтози й роговi перлини в
глибинi епiтелiальних пластiв. Дiагностуйте тип пухлини:
A. Плоскоклiтинний рак з ороговiнням
B. Плоскоклiтинний рак без ороговiння
C. Залозистий рак
D. Солiдний рак
E. Перехiдноклiтинний рак
134. У жiнки при цитологiчному дослiдженнi мазка з цервiкального каналу виявили клiтини плаского епiтелiю.
Для чого це характерно?
A. Варiант норми
B. Аденокарцинома шийки матки
C. Плоскоклiтинний рак шийки матки
D. Ендоцервiкоз
E. Дисплазiя
135. У жiнки в пунктатi молочної залози були знайденi клiтини, в результатi
чого лiкар виставив дiагноз: туберкульоз молочної залози. Якi це були клiтини?
A. Гiгантськi клiтини ПироговаЛангханса
B. Лiмфоцити
C. Фiбробласти
D. Клiтини Березовського-Штернберга
E. Макрофаги
136. При гiстологiчному дослiдженнi
утворення, що розташоване на верхнiй губi, знайденi сосочкоподiбнi розростання епiтелiю з явищами гiперке-
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ратозу. Строма пухлини представлена
великою кiлькiстю сполучної тканини
i судинами. Яку пухлину дiагностовано?
A. Папiлома
B. Меланома
C. Базально-клiтинний рак шкiри
D. Пласкоклiтинний рак шкiри
E. Аденокарцинома шкiри
137. Яким методом найкраще фарбувати мазки з шийки матки для дiагностування атипових клiтин?
A. Паппанiколау
B. Романовського
C. Гематоксилiн-еозином
D. Майн Грюнвальдом
E. За Грамом
138. У молодої жiнки в м’яких тканинах правого стегна з’явилося безболiсне новоутворення без чiтких меж. В
бiоптатi тканини новоутворення нагадує м’ясо риби, складається з незрiлих
фiбробластоподiбних клiтин з численними мiтозами, якi проростають у м’язи. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Фiбросаркома
B. Рак
C. Мiома
D. Мiосаркома
E. Меланома
139. Жiнцi 40-ка рокiв проведена резекцiя молочної залози iз приводу пухлинного вузла дiаметром 2 см, щiльного, iз чiткими контурами, на розрiзi бiло-рожевого кольору. У гiстологiчних зрiзах паренхiма пухлини представлена залозами рiзної форми, якi
покритi одним або декiлькома шарами
дрiбних темних епiтелiоцитiв без клiтинного атипiзму. Строма пухлини рiзко переважає над паренхiмою i представлена щiльною волокнистою сполучною тканиною. Укажiть найбiльш
iмовiрний гiстологiчний дiагноз:
A. Фiброаденома
B. Фiброзний рак
C. Лiпома
D. Аденокарцинома
E. Аденома
140. Стан пацiєнта з черепно-мозковою
травмою рiзко погiршився. Пiдозрюється розвиток ДВЗ-синдрому. Визначення якого показника є найбiльш iнформативним для верифiкацiї дiагно-
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зу?
A. Продукт деградацiї фiбриногену/фiбрину
B. Фактор Хагемана
C. Антигемофiльний глобулiн А
D. Антигемофiльний глобулiн В
E. Гемоглобiн
141. Хвора похилого вiку має дiарею:
стiлець до 8-9 разiв на добу у виглядi ”рисового вiдвару”, в останнi днi наростають симптоми зневоднення, виявлена артерiальна гiпотонiя, сухiсть
слизових оболонок, сплутанiсть свiдомостi. У кровi: Hb- 184 г/л, еритроцити
- 6, 1 · 1012 /л, лейкоцити - 9 · 109 /л без
змiн у формулi, ШОЕ- 3 мм/год. Який
висновок необхiдно зробити на основi
клiнiко-лабораторних даних?
A. Еритроцитоз на тлi зневоднення
B. Хронiчний еритролейкоз
C. Загальний аналiз кровi вiдповiдає
нормi
D. Лабораторнi змiни свiдчать про
iнфекцiю
E. Показники вiдповiдають отруєнню
оцтом
142. Хворому 60-ти рокiв з IХС, який
перенiс iнфаркт мiокарда, призначенi
статини (аторвастатин) з метою корекцiї лiпiдних порушень. Якi лабораторнi показники потребують контролю за
побiчною дiєю препарату?
A. АлАТ, КФК
B. Бiлiрубiн кровi
C. Електролiти
D. Тропонiни
E. Протеїнограма
143. Для якого патологiчного процесу
характерна така мiкроскопiчна картина: часточкова будова печiнки збережена, незначний перипортальний склероз, множиннi внутрiшньочасточковi дрiбновогнищевi некрози гепатоцитiв, дiлянки некрозу i портальнi тракти
iнфiльтрованi нейтрофiлами, в цитоплазмi гепатоцитiв виявленi множиннi
тiльця Малорi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гострий алкогольний гепатит
B. Хронiчний алкогольний гепатоз
C. Хронiчний персистуючий гепатит
D. Хронiчний гепатоз
E. Алкогольний цироз печiнки
144. Хворiй 53-х рокiв видалена пухли-
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на матки м’якої консистенцiї, на розрiзi
нагадує риб’яче м’ясо. При гiстологiчному дослiдженнi встановленi ознаки
вираженого клiтинного i тканинного
атипiзму, зустрiчаються клiтини з патологiчними фiгурами мiтозiв. Визначте
дiагноз:
A. Саркома
B. Лiпома
C. Аденокарцинома
D. Фiброма
E. Ангiома
145. У жiнки видалили пухлину дистального кiнця стегнової кiстки, яка
мала повiльний рiст. Макроскопiчно:
пухлина строкатого вигляду - вiд бiлосiрого до коричнево-червоного кольору, крихкотiлої консистенцiї. Мiкроскопiчно: основний тканинний компонент пухлини представлений кiстковими i остеоїдними структурами, якi
вистеленi остеобластами без патологiчних мiтозiв. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Остеома
B. Саркома Юїнга
C. Ангiосаркома
D. Лiпома
E. Хондрома
146. У хворої на шкiрi спини поступово розвинулася бляшка з некрозом i
виразкою в центрi. При патогiстологiчному дослiдженнi бiоптату виявленi розростання атипових епiтелiальних
клiтин зi значною кiлькiстю патологiчних мiтозiв. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Рак шкiри
B. Трофiчна виразка
C. Фiброма
D. Лiпома
E. Папiлома
147. У товщi шкiри макроскопiчно визначена щiльна рухлива пухлина. Мiкроскопiчно вона представлена хаотично розташованими пучками колагенових волокон з невеликою кiлькiстю
веретеноподiбних клiтин. Яка пухлина
вилучена?
A. Щiльна фiброма
B. Лейомiома
C. Меланома
D. Лiпома
E. Гломус-ангiома
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148. У жiнки 30-ти рокiв при гiстологiчному дослiдженнi бiоптату пiхвової
частини шийки матки, виявленi ознаки
клiтинного атипiзму в багатошаровому
епiтелiю, базальна мембрана - без змiн.
В анамнезi дисплазiя 2-ї стадiї. Визначте дiагноз:
A. Карцинома in situ
B. Лiпома
C. Ерозiя
D. Папiлома
E. Ендометрiоз
149. У жiнки 45-ти рокiв вiдзначається
ураження в областi соска молочної залози, наявнiсть неглибокої виразки iз
запальною гiперемiєю i набряком шкiри. При гiстологiчному дослiдженнi
бiоптату цiєї областi в паростковому
шарi стовщеного епiдермiсу виявленi
атиповi клiтини зi свiтлою i оптично
порожньою цитоплазмою, з вiдсутнiстю мiжклiтинних мiсткiв. Такi клiтини
знайденi i в гирлi проток залози. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Рак Педжета
B. Плоскоклiтинний рак
C. Внутрiшньопротоковий рак
D. Меланома
E. Базально-клiтинний рак
150. Пiд час операцiї у хворої виявленi збiльшенi заочеревиннi лiмфовузли,
спаянi в пакети, на розрiзi з рожевосiрими дiлянками некрозу i крововиливами. При гiстологiчному дослiдженнi у вузлах розростання Т-лiмфоцитiв,
лiмфобластiв. Який можливий дiагноз?
A. Лiмфосаркома
B. Хронiчний мiєлолейкоз
C. Мiєломна хвороба
D. Фiбромiома
E. Гемангiома
151. У пiдлiтка 11-ти рокiв у стегновiй
кiстцi дiагностована пухлина. Гiстологiчно пухлина представлена солiдними
полями дрiбних пухлинних клiтин, роздiлених фiброзними прошарками на
нерiвномiрнi часточки. Клiтини мають
правильну форму, мiстять округлi або
овальнi ядра, характеризуються високим ядерно-цитоплазматичним спiввiдношенням. Який можливий дiагноз?
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A. Саркома Юїнга
B. Остеома
C. Мiома
D. Плазмацитома
E. Лiпома
152. Хворий 63-х рокiв має ознаки паренхiматозної жовтяницi i портальної гiпертензiї. При гiстологiчному дослiдженнi бiоптату печiнки виявлено:
частина гепатоцитiв має ознаки жирової дистрофiї, утворюються портопортальнi септи iз сполучної тканини з формуванням псевдочасточок,
з наявнiстю перипортальних лiмфомакрофагальних iнфiльтратiв. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Цироз печiнки
B. Токсична дистрофiя
C. Алкогольний гепатит
D. Вiрусний гепатит
E. Хронiчний гепатоз
153. При проведеннi УЗД у дiвчини
дiагностовано пухлину яєчника. Хворiй видалили пухлину яєчника, що була представлена кiстозним утворенням, заповненим прозорою рiдиною.
Мiкроскопiчно внутрiшня поверхня кiсти представлена одношаровим, добре
диференцiйованим епiтелiєм трубного типу. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Серозна цистаденома
B. Тератома
C. Гонадобластома
D. Муцинозна цистаденома
E. Цистаденокарцинома
154. Хворiй 45-ти рокiв, пiд час операцiї видалили пухлину яка виходить з
оболонок мозку. Гiстологiчно пухлина
складалася з мозаїчно розташованих
клiтин з овальним або округлим ядром,
що мiстять помiрну кiлькiсть хроматину. Строма пухлини представлена нечисленними судинами i тонкими тяжами сполучної тканини, якi обмежували
клiтиннi поля. У пухлинi виявлялися
концентричнi структури зi сплощених
пухлинних клiтин. Який можливий дiагноз?
A. Менiнгiома
B. Метастаз раку
C. Медулобластома
D. Нейрофiброма
E. Епендiмома
155. Хворiй 45-ти рокiв видалили пу-

Крок 2 Лабораторна дiагностика (україномовний варiант, вiтчизнянi студенти) 2018 рiк

хлину пiвкулi головного мозку. Гiстологiчно пухлина представлена полiморфними глiальними клiтинами зi
значною кiлькiстю мiтозiв. Також у пухлинi вiдзначається велика кiлькiсть
тонкостiнних кровоносних судин зi значною пролiферацiєю ендотелiю, а також зони крововиливiв i некрозу. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Глiобластома
B. Астроцитома
C. Епендiмома
D. Менiнгiома
E. Медулобластома
156. Молодому чоловiку пiд час операцiї видалили щiльний пухлинний вузол
(пiдшкiрної локалiзацiї), без чiткої капсули, однорiдного сiрого кольору, волокнистої будови. При гiстологiчному
дослiдженнi виявляються характернi
клiтини витягнутої або вигнутої форми
в набряклiй субстанцiї. Разом з колагеновими волокнами вони утворюють
стрiчкоподiбнi структури, завихрення i
петельки. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Нейрофiброма
B. Лiпома
C. Лейомiома
D. Фiброма
E. Мiксома
157. При патанатомiчному розтинi тiла померлого, у хребтi, костях черепа i
ребрах знайденi дефекти кiсткової тканини, по краях яких багато пухлинних
вузлiв. Проведена мiкроскопiя пухлинних утворень у кiстковому мозку i плоских кiстках виявила пролiферацiю в
основному клiтин плазмоцитарного ряду. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Мiєломна хвороба
B. Саркома Юїнга
C. Остеомiєлiт
D. Остеосаркома
E. Метастаз раку легенiв у костi
158. У чоловiка на шкiрi з’явилася темного кольору пляма, що його не турбувала. Iз часом пляма почала збiльшуватися, набула чорно-коричневого
кольору, з’явився бiль. При гiстологiчному дослiдженнi вилученої тканини
визначаються веретеноподiбнi i полiморфнi атиповi клiтини, цитоплазма
яких мiстить пiгмент бурого кольору.
Про яку пухлину йдеться?

20

A. Меланома
B. Гемангiома
C. Фiброма
D. Базалiома
E. Карциноїд
159. Хворому 30-ти рокiв з пернiциозною анемiєю проведена гастробiопсiя. При гiстологiчному дослiдженнi
у слизовiй оболонцi шлунка реєструється значна дифузна лiмфоцитарна iнфiльтрацiя власної пластинки з формуванням лiмфоїдно-клiтинних скупчень
мiж залозами, iнфiльтрацiя еозинофiлами. Окремi залози руйнуються лiмфоцитами. Реєструються дистрофiчнi
змiни поверхневого епiтелiального шару. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Аутоiмунний гастрит
B. Гiперпластичний гастрит
C. Лiмфоцитарний гастрит
D. Рефлюкс-гастрит
E. Поверхневий гастрит
160. При дослiдженнi гастробiоптату
реєструються поля не зв’язаних мiж собою клiтин, що мiстять у цитоплазмi
велику кiлькiсть слизу. При цьому клiтини нагадують перснi. Ядра таких клiтин розташованi ексцентрично. Має
мiсце й позаклiтинне нагромадження
слизу. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Персневидно-клiтинний рак
B. Карциноїд шлунка
C. Медулярний рак
D. Солiдний рак
E. Скiрозний рак
161. У хворої щитоподiбна залоза
збiльшена вдвiчi. Пiд час пальпацiї залоза щiльна, поверхня нерiвномiрно
горбиста. При гiстологiчному дослiдженнi - дифузна iнфiльтрацiя тканини залози лiмфоцитами, плазматичними клiтинами з утворенням фолiкулiв
i посилене розростання сполучної тканини. Про яке захворювання свiдчать
цi явища?
A. Зоб Хашимото
B. Кiстозний зоб
C. Спорадичний зоб
D. Ендемiчний зоб
E. Фiброзний зоб
162. При злоякiсному пухлинному ростi
в окремих органах до загального кровообiгу з них потрапляють специфiчнi
молекули, що дає змогу встановити
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дiагноз. Пiдвищена активнiсть якого
ферменту є характерною ознакою раку передмiхурової залози?
A. Кисла фосфатаза
B. Лужна фосфатаза
C. Лактатдегiдрогеназа
D. Аспартатамiнотрансфераза
E. Пiруваткiназа
163. Для диференцiйної дiагностики захворювань печiнки має значення вивчення активностi ферментiв
в сироватцi кровi. Одночасне пiдвищення активностi печiнкової лужної фосфатази (ЛФ) та гаммаглутамiлтранспептидази (ГГТП) вказують на:
A. Порушення гепатобiлiарного тракту
(транспорту жовчi)
B. Склеротичнi процеси (цироз печiнки)
C. Гостре запалення паренхiми (вiрусний гепатит)
D. Печiнкова кома
E. Отруєння тетрахлоретаном
164. Пухлинний рiст в рiзних органах
характеризується зростанням у сироватцi кровi вмiсту речовин, якi можуть визначатися як маркери пухлин.
Активнiсть кислої фосфатази в сироватцi кровi значно зростає при пухлинах:
A. Простати
B. Печiнки
C. Яєчникiв
D. Кiсткової тканини
E. Мозку
165. Пренатальний бiохiмiчний скринiнг дозволяє виявити можливi порушення розвитку плода. Який з цих показникiв визначають у кровi вагiтних
для виявлення дефектiв нервової трубки?
A. α-фетопротеїн (АФП)
B. PRISKF II триместра
C. Хорiонiчний гонадотропiн
D. Iнгiбiн I
E. Протеїн А
166. Хвора 26-ти рокiв доставлена каретою швидкої допомоги до гiнекологiчного стацiонару. Скарги на раптовий
рiзкий бiль внизу живота упродовж години, кров’янистi видiлення зi статевих шляхiв. Остання менструацiя була
2 мiсяцi тому. Об’єктивно: тiло матки
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збiльшене, рiзкий бiль при змiщеннi за
шийку. Симптом Щьоткiна-Блюмберга
позитивний. У кровi: гемоглобiн - 99
г/л; кольоровий показник - 0,8; швидкiсть 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. 167. До хiрургiчного стацiонару доставлена пацiєнтка зi скаргами на бiль в
епiгастральнiй дiлянцi, нудоту, блювання, здуття живота, слабкiсть. Об’єктивно: стан хворої важкий, шкiра блiда.
Пульс - 102/хв., АТ- 100/50 мм рт.ст.
Язик сухий, з нальотом. Живiт м’який
при пальпацiї, роздутий. Симптоми подразнення очеревини слабко позитивнi. Лабораторнi показники: лейкоцити
- 26 · 1012 /л, амiлаза - 44 од/л. Який попереднiй дiагноз?
A. Гострий панкреатит
B. Перфоративна виразка шлунка
C. Гострий холецистит
D. Гострий апендицит
E. Порушена позаматкова вагiтнiсть
168. Хворому 60-ти рокiв було встановлено дiагноз гепатит С, на фонi якого
розвинулася пухлина печiнки. Пухлина має вигляд нерухомого, горбистого,
щiльного великого вузла. Мiкроскопiчно: клiтини пухлини меншого розмiру, нiж нормальнi гепатоцити; мають
полiгональну форму i зернисту цитоплазму, виявленi атиповi гiгантськi клiтини, цитоплазма клiтин еозинофiльна, ядра гiперхромнi, рiзних розмiрiв; у
центрi пухлини осередки некрозу. Про
яке захворювання йдеться?
A. Гепатоцелюлярна карцинома (дифузна форма)
B. Цироз печiнки
C. Жировий гепатоз
D. Кiста печiнки
E. Гострий гепатит
169. У дитини 2-х рокiв дiагностовано
пухлину печiнки та проведено бiопсiю.
При мiкроскопiї препарату виявлено:
великi свiтлi клiтини з великими ядрами, цитоплазма яких заповнена глiкогеном, та дрiбнi клiтини, якi за розмiром меншi вiд нормальних клiтин печiнки. Про яке захворювання йдеться?
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A. Гепатобластома
B. Кiста печiнки
C. Цироз печiнки
D. Жировий гепатоз
E. Ехiнококоз

A. Урогенiтальний простий герпес
B. Рак шийки матки
C. Загострення хронiчного цервiциту
D. Загострення хронiчного аднекситу
E. Гарднерельоз

170. Жiнка 32-х рокiв звернулася до
лiкаря-гiнеколога зi скаргами на бiль
у попереку, видiлення зi статевих шляхiв. Скарги мають хронiчний характер,
з анамнезу хвороби вiдомо, що 3 тижнi
тому жiнка зверталась до лiкаря з подiбними скаргами, курс лiкування не закiнчила. При мiкроскопiї мазкiв шийки матки хворої встановлено наявнiсть
лiмфоцитiв, плазматичних клiтин i гiстiоцитiв епiтелiоподiбного типу. Ядра
клiтин плаского епiтелiю збiльшенi,
мають нерiвний край, вдавленi. Про
яке захворювання йдеться?

173. У пацiєнта 57-ми рокiв з нормальним iндексом маси тiла при профiлактичному медичному обстеженнi встановлено пiдвищення рiвнiв триглiцеридiв, холестерину ЛПНЩ та ЛПДНЩ,
концентрацiя СРБ становить 4,2 мг/л.
Про що можуть свiдчити подiбнi результати?

A. Загострення хронiчного цервiциту
B. Рак шийки матки
C. Загострення хронiчного аднекситу
D. Загострення хронiчного циститу
E. Загострення хронiчного сальпiнгiту
171. До жiночої консультацiї звернулась жiнка зi скаргами на свербiж у
пiхвi, неприємнi вiдчуття пiд час статевого контакту, видiлення з пiхви густi, однорiдної консистенцiї, молочного кольору, з неприємним запахом. Пiд
час розмови з лiкарем встановлено, що
жiнка має декiлька статевих партнерiв.
При мiкроскопiї видiлень встановлено
наявнiсть ”ключових клiтин”, аномальних 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
172. Хвора 28-ми рокiв звернулася до
лiкаря-гiнеколога зi скаргами на появу
висипу на малих соромiтних губах, клiторi, пiхвi, свербiж та печiння на цих дiлянках. При оглядi хворої мають мiсце
прозорi мiхурцi, схильнi до злиття, що
розташованi на внутрiшнiй дiлянцi стегон, розмiром до 1-3 мм. При мiкроскопiчному дослiдженнi мазкiв виявленi
атиповi клiтини з вакуолiзованою цитоплазмою, велетенськi синцитiальнi
клiтини, що мiстять ацидофiльнi включення та базофiльнi ядернi скупчення.
Про яке захворювання йдеться?

A. Пiдвищений ризик розвитку атеросклерозу
B. Жовчнокам’яна хвороба
C. Схильнiсть до ожирiння
D. Порушення функцiї печiнки
E. Цироз печiнки
174. Муковiсцидоз (кiстозний фiброз) це системне вроджене метаболiчне порушення, тому рання та навiть пренатальна дiагностика муковiсцидозу має
велике значення. Дослiдження активностi якого ферменту в навколоплiдних водах може сприяти постановцi
дiагнозу?
A. Iзоферменти лужної фосфатази
B. Кисла фосфатаза
C. Iзоферменти лактатдегiдрогенази
D. Iзоферменти креатинфосфокiнази
E. Пiруваткiназа
175. Хворий 43-х рокiв страждав на
тяжкий вогнепальний остеомiєлiт, у дiлянцi ураженої кiнцiвки неоднократно
виникали норицевi ходи з рясним гнiйним видiленням. Смерть наступила у
результатi прогресуючої ниркової недостатностi. На розтинi нирки збiльшенi, щiльнi, блiдi, на розрiзi мають сальний вигляд. Мiкроскопiчно виявлено
амiлоїд по ходу базальних мембран
капiлярiв клубочкiв нирок, базальних
мембран канальцiв, судин строми. Дiагностуйте захворювання:
A. Амiлоїдоз
B. Нефронекроз
C. Хронiчний гломерулонефрит
D. Пiєлонефрит
E. Нефросклероз
176. У жiнки 34-х рокiв пiд час профiлактичного огляду в слизовiй оболонцi
пiхвової частини шийки матки було
виявлено ерозивний дефект дiаметром
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- 0,5 см з яскраво-червоним дном. При
патогiстологiчному дослiдженнi бiоптату виявлена пролiферацiя залозистого епiтелiю з глибоким проникненням його у м’язовi шари шийки матки,
з вогнищевою лiмфоїдноклiтинною iнфiльтрацiєю строми. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Ендоцервiкоз
B. Передрак
C. Хорiокарцинома
D. Фiбромiома
E. Гнiйний ендометрит
177. У новонародженої дитини дiагностовано гемолiтичну хворобу. В кровi у
неї знижений рiвень гемоглобiну, пiдвищений вмiст непрямого бiлiрубiну. Яка
проба пiдтвердить наявнiсть iзоiмунних антитiл на еритроцитах дитини?
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та пiдвищена стомлюванiсть. При мiкроскопiї виявлено клiтини округлої i
багатогранної форми з досить великими та круглими ядрами, що розташованi у центрi та займають бiльшу частину
клiтини. Зустрiчаються також клiтини досить великих та середнiх розмiрiв
з двома ядрами. Назвiть захворювання, для якого характернi вищезазначенi симптоми та данi мiкроскопiї:
A. Хондросаркома
B. Базальний рак
C. Меланома шкiри
D. Фiброма
E. Лiпома
181. Первиннi та вториннi порушення
системи гемостазу є дуже поширеними. Гiпофiбриногенемiя вiдмiчається
при:

A. Пряма проба Кумбса
B. Непряма проба Кумбса
C. Тимолова проба
D. Проба Вельтмана
E. Проба Реберга

A. ДВЗ-синдромах
B. Пневмонiях
C. Ревматизмi
D. Iнфарктi мiокарду
E. IХС

178. Хворий 75-ти рокiв скаржиться на
свербiж шкiри, який посилюється пiсля
купання в теплiй водi, а також на короткочасний нестерпний пекучий бiль в
кiнчиках пальцiв рук i нiг. В кровi: еритроцити - 6 · 1012 /л, колiрний показник
- 0,7, лейкоцити - 12 · 109 /л , тромбоцити
- 500 · 109 /л, ШОЕ- 1 мм/год. В’язкiсть
кровi пiдвищена. Для якого захворювання характернi такi змiни?

182. У хворого 35-ти рокiв при цитологiчному дослiдженнi бiоптату тканини виявленi гiгантськi багатоядернi
клiтини Пирогова-Лангханса на фонi
лiмфоїдно-макрофагальної iнфiльтрацiї. Для якого захворювання легенiв це
характерно?

A. Iстина полiцитемiя
B. В-клiтинна лiмфома
C. Плазмоцитома
D. Синдром Сезарi
E. Синдром Шегрена
179. При цитологiчних дослiдженнях
у хворих з пiдозрою на онкологiчну
патологiю застосовують метод брашбiопсiї. Що лежить у основi цього методу?
A. Зiшкрiб з тканини нейлоновою
щiткою
B. Дослiдження промивних вод
C. Мазок-вiдбиток з розрiзу тканини
D. Дослiдження лiмфи
E. Пункцiя органу тонкою голкою
180. Хворого у вiцi 56-ти рокiв госпiталiзували зi скаргами на бiль у нижнiй
правiй кiнцiвцi. Визначаються припухлiсть на мiсцi болю, втрата маси тiла

A. Туберкульозне ураження легенiв
B. Рак легенiв
C. Пневмосклероз
D. Крупозна пневмонiя
E. Абсцес легенiв
183. У хворого 30-ти рокiв на поверхнi шкiри спини виявлено запалення та
змiна кольору тканин невусу. При цитологiчному дослiдженнi тканин невусу мiж епiдермiсом i дермою виявлене
гнiздоподiбне скупчення клiтин з бурим пiгментом в цитоплазмi. Який вид
невусу має мiсце?
A. Внутрiшньодермальний
B. Ювенiльний
C. Пограничний
D. Змiшаний
E. Однорiдний
184. В нейрохiрургiчний стацiонар було
госпiталiзовано хворого 42-х рокiв з
дiагнозом пухлина мозку. При мiкроскопiчному дослiдженнi тканин пухлини встановлено наявнiсть пухко роз-
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ташованих пухлинних астроцитiв зiрчастої форми, перетином вiдростки
утворюють сiточку, також є астроцити веретеноподiбних обрисiв, вiдростки яких складаються в пучки. Мiтозiв
у клiтинах не виявлено. Про яке захворювання йдеться?
A. Доброякiсна астроцитома
B. Лiмфома
C. Саркома
D. Аденома простати
E. Лiпома
185. Хворий 54-х рокiв має велике утворення, що пов’язане з ниркою. При мiкроскопiї бiоптату з ураженої дiлянки
нирки: великi свiтлi клiтини з оптично
порожньою цитоплазмою, що мiстять
лiпiди (холестерин, нейтральнi жири
i фосфолiпiди) i глiкоген, полiморфiзм ядер i нуклеоломегалiя, структури пухлинної паренхiми подiляються
фiброваскулярною прошарками строми, в яких можуть розташовуватися
групи лiпiдовмiсних макрофагiв (ксантомних клiтин). Про яке захворювання
йдеться?
A. Нирково-клiтинний рак
B. Полiкiстоз нирок
C. Аденома простати
D. Лiпома
E. Амiлоїдоз нирок
186. При мiкроскопiчному дослiдженнi
видiлення з соска грудної залози були
виявленi еритроцити у невеликiй кiлькостi, поодинокi лейкоцити, макрофаги, клiтини типу молозивних тiлець в
помiрнiй кiлькостi, клiтини кубiчного
епiтелiя, частково з ознаками пролiферацiї, розташованi окремо, групами та
у виглядi сосочкоподiбних та залозистоподiбних структур. Про який патологiчний процес може свiдчити цитограма?
A. Мастопатiя з внутрiшньопротоковою пролiферацiєю
B. Мастит
C. Рак грудної залози
D. Кiста
E. Метастази раку шлунку
187. Лiкар призначив хворому iмунограму. Якi з перерахованих методiв,
що складають iмунограму, характеризують стан гуморальної ланки iмунiтету?
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A. Визначення концентрацiї iмуноглобулiнiв, ЦIК, активнiсть комплементу
B. Визначення CD4-Т-хелперiв, CD8-Тсупресорiв
C. Визначення фагоцитарного iндексу,
фагоцитарного числа
D. Активнiсть НСТ-тесту
E. Кiлькiсне визначення лiмфоцитiв з
маркером СD20+
188. До лiкаря звернувся хворий, який
тривалий час зловживає алкоголем.
Лiкар-гастроентеролог пiдозрює у хворого порушення зовнiшньосекреторної функцiї пiдшлункової залози. Який
реактив використовують при проведеннi методики на виявлення крохмалю у калi?
A. Розчин Люголя
B. Розчин Судану III в оцтовiй кислотi
C. Розчин ацетату цинку
D. Глiцерин
E. 189. До лiкарнi поступив хворий зi
скаргами на погане самопочуття, слабкiсть, субфебрильну температуру. При
дослiдженi кровi було встановлено:
лейкоцити - 38 · 109 /л, лiмфоцити - 75%,
еритроцити - 3 · 1012 /л, колiрний показник - 0,86. У кiстковому мозку до
70% лiмфоцитiв. Який лабораторний
дiагноз?
A. Хронiчний лiмфолейкоз
B. Гострий лейкоз
C. Лiмфогранулематоз
D. Мiєломна хвороба
E. Хронiчний моноцитарний лейкоз
190. При надлишку якого гормону розвивається синдром IценкоКушинга?
A. Адренокортикотропний
B. Норадреналiн
C. Окситоцин
D. Фолiкулостимулюючий
E. Соматотропний
191. При дослiдженнi випiтної рiдини
серед елементiв кровi виявленi клiтини двох типiв. Перший - округлi епiтелiальнi клiтини рiзних розмiрiв з круглими та овальними ядрами, частково
гiперхромнi, цитоплазма нерiвномiрна за кольором. Клiтини формують
групи, пласти та залозистоподiбнi структури. Другий - клiтини подiбнi до фiбробластiв, витягнутої форми з вiдростками, крупними ядрами з нерiв-
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ними контурами. Епiтелiальнi клiтини та клiтини сполучної тканини
формують тiснi скупчення. Про який
патологiчний процес може свiдчити цитограма?
A. Мезотелiома
B. Гостре запалення серозної оболонки
C. Туберкульоз
D. Крововилив у серозну порожнину
E. Плоскоклiтинний рак без ороговiння
192. У хворого 59-ти рокiв виявлена
пухлина правого яєчка. Мiкроскопiчно пухлина складається з однотипових круглих клiтин середнього розмiру. Ядра клiтин великi, з нiжною структурою хроматину, мiстять 1-2 ядерця,
розташовуються ексцентрично. Багато фiгур подiлу. Цитоплазма клiтин в
забарвлених препаратах базофiльна,
вакуолiзована, присутнi лiмфоїднi елементи, зустрiчаються фiбробласти, гiстiоцити, епiтелiоцити. Який iмовiрний
цитологiчний дiагноз?
A. Типова семiнома
B. Ембрiональний рак яєчка
C. Пухлина жовточного мiшка
D. Хорiокарцинома
E. Тератома
193. У хворого 57-ми рокiв при цитологiчному дослiдженнi пунктату передмiхурової залози виявленi епiтелiальнi клiтини, що мало вiдрiзняються вiд нормального епiтелiю. Клiтини епiтелiю розташовуються невеликими групами, одношаровими пластами, дрiбних i середнiх розмiрiв, однакової округлої або овальної форми з
виразними контурами, рiвномiрно забарвленi. У цитоплазмi деяких клiтин
ряснi зернистi включення. Який найбiльш iмовiрний цитологiчний дiагноз?
A. Аденома передмiхурової залози
B. Аденокарцинома
C. Темноклiтинний тубулярний рак
D. Свiтлоклiтинний тубулоальвеолярний рак
E. Плоскоклiтинний рак
194. У чоловiка 63-х рокiв зi скаргами
на диспептичнi розлади, слабкiсть та
схуднення, виявлена залiзодефiцитна
анемiя та кров у калi. Гiстологiчне дослiдження часток слизової оболонки
антрального вiддiлу шлунка: накопичення епiтелiоцитiв з еозинофiльною
цитоплазмою i невеликим ядром, яке
зсунуте на периферiю (перснеподiбнi
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клiтини). Рiзновидом якої пухлини є
перснеподiбно-клiтинний рак?
A. Слизовий рак
B. Солiдний рак
C. Скiр
D. Дрiбноклiтинний рак
E. Плоскоклiтинний рак
195. При мiкроскопiчному дослiдженнi
пухлини молочної залози виявлено, що
паренхiма представлена ланцюжками
дрiбних рiзко полiморфних клiтин з гiперхромними ядрами, з великою кiлькiстю патологiчних мiтозiв, строми багато, вона утворена щiльною волокнистою сполучною тканиною. Визначте
вид раку:
A. Скiрозний
B. Медулярний
C. Простий
D. Слизовий
E. Аденокарцинома
196. У жiнки 38-ми рокiв в печiнцi
виявлена добре обмежена пухлина. На
розрiзi утворення коричнюватого кольору, має дiлянки крововиливiв та
некрозiв. В анамнезi жiнки: прийом
оральних контрацептивiв протягом 18ти рокiв. При мiкроскопiчному дослiдженнi пухлина складається iз печiнкових балок, якi схожi на звичайнi трабекули. Балки представленi рядами з 2-3
клiтин, вiдокремлених одна вiд одної
щiлеподiбними синусоїдами. Пухлиннi клiтини крупнiшi або меншi за нормальнi гепатоцити. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Трабекулярна аденома
B. Фiброаденома
C. Аденокарцинома
D. Плоскоклiтинний рак
E. 197. При патогiстологiчному дослiдженнi пiдшлункової залози померлого чоловiка 42-х рокiв, який тривалий час зловживав алкоголем, виявлено: фiброзна капсула склерозована, на
розрiзi паренхiма з рясними розростаннями фiброзної тканини свiтло-сiрого
кольору. Мiкроскопiчно виявлена прогресуюча атрофiя залозистої тканини,
нерiвномiрне розповсюдження фiброзу. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Хронiчний панкреатит
B. Гострий панкреатит
C. Iнфекцiйний панкреатит
D. Бiлiарний панкреатит
E. Тропiчний панкреатит
198. При вивченнi бiопсiйного матерiалу хворого з попереднiм дiагнозом
”проктосигмоїдит” у перiод початкової
ремiсiї виявлена атрофiя слизової оболонки кишечника, деформацiя крипт
та крипт-абсцеси, множиннi псевдополiпи рiзної форми i розмiрiв. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Неспецифiчний виразковий колiт
B. Ентерит
C. Рак товстої кишки
D. Дисбактерiоз кишечника
E. 199. В травматологiчне вiддiлення доставлений хлопчик 10-ти рокiв з переломом стегнової кiстки. В областi перелому кiсткова тканина дифузно замiщена пухлинною червоно-сiрого кольору, яка кровить. При гiстологiчному
дослiдженнi встановлено, що пухлина
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побудована з судинних утворень, ендотелiй яких рiзко гiперхромний, з множинними мiтозами. Дiагностуйте пухлинний процес:
A. Ангiосаркома
B. Остеосаркома
C. Хондросаркома
D. Саркома Юїнга
E. Глiобластома
200. При ендоскопiчному дослiдженнi шлунка виявлено глибокий дефект
стiнки з ураженням м’язової оболонки.
При патогiстологiчному дослiдженнi в
днi дефекту виявляється зона некрозу, пiд якою - грануляцiйна тканина та
масивна дiлянка рубцевої тканини на
мiсцi м’язового шару. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Хронiчна виразка у стадiї загострення
B. Атрофiчний гастрит
C. Хронiчна виразка з малiгнiзацiєю
D. Рак-виразка
E. -
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инородный
пищевод
сустав
судороги
животный
давление
пищеварительный
тусклый
тройничный
животный
осколок
осложнение
наследование
мокрота
пищевой
питание
луковица
цепень
сахар
долька
очередной
брюшной
брюшко
слой
скорлупа
вредный
кожа
желудок
путь
челюсть
плотный
плотность
крыса
десна

