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1. Пiд час дiяльностi клiнiко-
дiагностичної лабораторiї для характе-
ристик норм треба орiєнтуватися на на-
ступнi значення аналiзiв:

A. Визначенi для даної мiсцевостi i наве-
денi в бланку лабораторiї
B. Наведенi в довiдковiй лiтературi
C. Наведенi в iнструкцiях до використа-
них наборiв
D. Референтнi значення контрольних
сироваток
E. -

2. Для проведення контролю якостi бiо-
хiмiчних дослiджень рекомендується ви-
користовувати:

A. Промислову сироватку (рiдку або
лiофiлiзовану)
B. Донорську кров
C. Реактиви iноземних фiрм
D. Воднi розчини субстратiв
E. -

3. Контрольний матерiал повинен вiдпо-
вiдати наступним вимогам:

A. Зручнiсть та простота у повсякденно-
му використанi
B. Висока стабiльнiсть
C. Доступнiсть у великiй кiлькостi
D. Мiнiмальна мiжфлаконна варiацiя
E. -

4. Пiд час проведення аналiтичної серiї
скiльки разiв проводять вимiрювання в
одному i тому ж контрольному матерiа-
лi, якщо використовується один єдиний
матерiал?

A. 2 рази
B. 1 раз
C. 2 рази кожнi 10 хвилин
D. 1 раз, а через годину ще раз
E. -

5. У пацiєнта 40-ка рокiв iдентифiкова-
ний в кровi агранулоцитоз. Якi з перера-
хованих захворювань могли призвести
до розвитку даного процесу?

A. Бактерiальнi iнфекцiї
B. Геморагiї, кровотечi
C. Анемiя
D. Лейкомоїдна реакцiя
E. Тромбоз судин

6. У жiнки 60-ти рокiв спостерiгається
дефiцит фолiєвої кислоти. Що є хара-
ктерним маркером в кровi для даного
процесу?

A. Мегалоцитоз
B. Лейкоцитоз з нейтрофiльним зсувом
влiво
C. Лiмфоцитоз
D. Ретикулоцитоз
E. -

7. У пацiєнта 50-ти рокiв дiагностований
мiєлодиспластичний синдром. Яка з пе-
рерахованих ознак пiдтверджує даний
процес?

A. Гiперклiтинний кiстковий мозок
B. Анiзоцитоз
C. Пойкiлоцитоз
D. Нормо- i гiперхромiя
E. -

8. У пацiєнта колiрний показник кровi
1,0 або близький до 1,0. Для якого з пе-
рерахованих дiагнозiв це характерно?

A. Еритроцитопатiя
B. Гострий мiєлобластний лейкоз
C. Лiмфогранулематоз
D. Гострий лiмфобластний лейкоз
E. -

9. У чоловiка 35-ти рокiв виявлена алей-
кемiчна форма гострого лейкозу. За до-
помогою якого з перерахованих лабора-
торних методiв можна пiдтвердити да-
ний дiагноз?

A. Трепанобiопсiя клубової кiстки
B. Мазок периферичної кровi
C. Пунктат лiмфовузла
D. Цитохiмiчне дослiдження
E. -

10. В ходi дiагностування у пацiєнта го-
строго лiмфобластного лейкозу має мi-
сце наступна позитивна цитохiмiчна ре-
акцiя:

A. Гранулярна ШИК-реакцiя
B. На мiєлопероксидазу
C. На лiпiди
D. На неспецифiчнi естерази
E. -

11. У хворого 27-ми рокiв в клiнiчно-
му аналiзi кровi спостерiгаються та-
кi змiни показникiв, як: еритроцити-
1, 2 · 1012 г/л, КП- 1,2, тромбоцити-
80 · 109/�, лейкоцити- 4 · 109/�. Лейко-
цитарна формула: метамiєлоцити- 1%,
паличкоядернi нейтрофiли- 8%, сегмен-
тоядернi нейтрофiли- 22%, лiмфоцити-
67%, моноцити- 0,5%, еритроцити гi-
перхромнi, наявнi макро- i мегалоцити.
Ретикулоцити- 0,03%, ШОЕ- 38 мм/год.
Для якого типу анемiї характернi такi
змiни?
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A. �12-дефiцитна
B. Постгеморагiчна
C. Апластична
D. Залiзодефiцитна
E. -

12. У хворої 22-х рокiв спостерiгаються
рiзкi болi в животi. Гемоглобiн- 90 г/л,
ШОЕ в межах норми. В лейкоцитар-
нiй формулi бластнi клiтини складають
87%. Це характерно для:

A. Гострого лейкозу
B. Iнфекцiйного мононуклеозу
C. Гострого перитонiту
D. Апластичної анемiї
E. -

13. Пiд час запису до стацiонару пацiєн-
та з дiагнозом ”хронiчна форма ДВС-
синдрому” найбiльш iнформативним бу-
де визначити:

A. Продуктивну деградацiю фiбрiну
B. Фiбриноген
C. Тромбiновий час
D. Протромбiновий час
E. -

14. У хворого пiд час обстеження ви-
значено iмовiрний передтромботичний
стан. Яка змiна показникiв це пiдтвер-
джує?

A. Пiдвищення агрегацiї та адгезiї тром-
боцитiв
B. Гiпофiбриногенемiя
C. Гiпокоагуляцiя
D. Пiдвищення фiбринолiтичної актив-
ностi
E. -

15. При крупознiй пневмонiї не виявля-
ються наступнi елементи мокротиння:

A. Кораловi еластичнi волокна
B. Лейкоцити
C. Нитки фiбрину
D. Цилiндричний миготливий епiтелiй
E. Еритроцити

16. В результатi якого процесу в серо-
зних порожнинах накопичується транс-
судат?

A. Порушення вiдтоку венозної кровi
B. Регенерацiя
C. Гiперплазiя
D. Запалення
E. -

17. Протягом якого перiоду у здорової
людини реєструється найбiльш високий
рiвень АКТГ?

A. 5-9 годин
B. 0-4 годин
C. 10-16 годин
D. 16-20 годин
E. Секрецiя АКТГ є постiйною протягом
доби

18.Ведучий критерiй нефротичного син-
дрому, це:

A. Протеїнурiя >3,5 г/добу в поєднаннi з
гiпоальбумiнемiєю <30 г/л
B. Протеїнурiя <3,5 г/добу
C. Наявнiсть у сечi бiлку Бенс-Джонса
D. Наявнiсть зернистих i воскоподiбних
цилiндрiв
E. Протеїнурiя >3,5 г/добу в поєднаннi з
гiперпротеїнемiєю

19. В ходi мiкроскопiчного дослiдження
жовчi у хворого були виявленi лейкоци-
тоїди. У яких порцiях жовчi вони вияв-
ляються?

A. Порцiї В i С
B. Порцiя В
C. Порцiя А
D. Порцiя С
E. Порцiї А, В, С

20. В ходi мiкроскопiчного дослiдження
жовчi здорової людини виявлено багато
тонких безбарвних чотирикутних пла-
стинок з обламаним кутом. Якi це кри-
стали?

A. Кристали холестерину
B. Мiкролiти
C. Кристали кальцiю бiлiрубiнату
D. Фосфати
E. Оксалати

21. До лiкаря-невропатолога звернула-
ся хвора зi скаргами на рiзкий голов-
ний бiль, рiзке запаморочення постiй-
ного характеру, скарги у неї рiзко на-
ростають протягом останнього тижня.
Страждає на гiпертонiчну хворобу бiль-
ше 15-ти рокiв, гiпотензивнi препарати
приймає перiодично, курсiв лiкування в
стацiонарi не було. Лiкар направив хво-
ру на ЯМРТ дослiдження головного моз-
ку. Де розташована зона патологiчного
процесу?

A. Мозочок
B. Лобова частка
C. Скронева частка
D. Тiм’яна частка
E. Мосто-мозочковий кут

22. До вiддiлення кишкових iнфекцiй на-
дiйшов пiдлiток зi скаргами на зниження
апетиту, частi рiдкi випорожнення, мете-
оризм, болi рiзної iнтенсивностi в епiга-
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стрiї та правому пiдребер’ї. В ходi мiкро-
скопiї свiжовидiлених фекалiй хворого
(нативний препарат) були виявленi ци-
сти овальної форми з товстою оболон-
кою. У другому препаратi, зафарбова-
ному розчином Люголя, данi цисти за-
фарбувалися в жовто-коричневий колiр,
всерединi видно 4 ядра. Про який збу-
дник йдеться?

A. Лямблiї
B. Токсоплазма
C. Малярiйний плазмодiй
D. Гострики
E. Трипаносома

23. В цитологiчнiй дiагностицi для скри-
нiнгу захворювань шийки матки найча-
стiше використовують наступний метод
забарвлення:

A. За Папанiколау
B. За Вiрховим
C. За Ван-Гiзоном
D. За Массоном
E. -

24. Для того, щоб цитологiчне дослi-
дження у жiнок репродуктивного вiку
було ефективним, необхiдно дотримува-
тиcя наступної умови:

A. Мазки необхiдно брати не менше 1
разу на рiк
B. Мазки необхiдно брати не менше 1
разу на мiсяць
C. Мазки необхiдно брати не менше 1
разу на 3 роки
D. Мазки необхiдно брати не менше 1
разу на 5 рокiв
E. -

25. В цитологiчних мазках, останнiм ча-
сом, замiсть термiну ”дисплазiя” вико-
ристовується наступний термiн:

A. CIN
B. PIN
C. TNM
D. APUD
E. -

26. До загальноприйнятих ознак злоякi-
сностi клiтин в цитологiчних препаратах
можна вiднести наступнi видозмiни ядер:

A. Наявнiсть голоядерних структур
B. Гiпохромiя
C. Мономорфiзм
D. Карiопiкноз
E. -

27.Пiд час дослiдження спинно-мозкової
рiдини були виявленi залозоподiбнi стру-
ктури зi злоякiсних клiтин, що нагаду-

ють цилiндричний епiтелiй. Це може
свiдчити про:

A. Метастаз аденокарциноми до цен-
тральної нервової системи
B. Менiнгоенцефалiт
C. Закрита черепно-мозкова травма
D. Ехiнококоз
E. -

28. Пiд час дослiдження вмiсту кiсто-
зного утворення були виявленi елемен-
ти жиру, кристали холестерину, клiтини
плаского епiтелiю, волосся. Це може бу-
ти ознакою:

A. Епiдермоiдної кiсти
B. Меланоми
C. Базалiоми
D. Гiперкератозу
E. -

29. У пацiєнта наступнi скарги: пухнуть
суглоби, шкiра над ними почервонiла
та гаряча, бiль у горлi, втрата апетиту,
лихоманка. Лабораторнi дослiдження:
лейкоформула в межах норми, ШОЕ-
29 мм/г, СРБ+++, у плазмi кровi вмiст
альбумiнiв- 49%, α1- 10%, α2-глобулiнiв-
4%, фiбриноген- 8 г/л. Дiагноз:

A. Ревматичний полiартрит
B. Мукополiсахаридоз
C. Хронiчний тонзилiт
D. Неспецифiчний iнфекцiйний артрит
E. -

30. Який з названих жовчних пiгментiв
не видiляється з сечею або калом?

A. Некон’югований бiлiрубiн
B. Уробiлiноген
C. Кон’югований бiлiрубiн
D. Стеркобiлiноген
E. -

31. При якiй формi панкреатиту не
вiдбувається збiльшення активностi α-
амiлази?

A. Панкреонекроз
B. Хронiчний панкреатит
C. Гострий панкреатит
D. Геморагiчний панкреатит
E. -

32. Iзоферментний спектр якого фер-
менту найчастiше використовується у
дiагностицi захворювань?

A. ЛДГ
B. Амiлази
C. Фосфатази
D. Трансамiнази
E. -
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33. Вкажiть оптимум рН субстратно-
буферного розчину для визначення
активностi α-амiлази в бiологiчних рi-
динах:

A. 7,55
B. 8,6
C. 7
D. 7,4
E. -

34. Якi ферменти є iнформативними для
дiагностування захворювань пiдшлунко-
вої залози:

A. α-амiлаза
B. ЛДГ-iзоферменти
C. ЛДГ
D. Креатинфосфокiназа (КФК)
E. -

35. Якi з запропонованих реактивiв ви-
користовуються для проведення якiсної
реакцiї на стерини?

A. Натрiю гiдроксид
B. Ацетон
C. Сульфатна кислота концентрована
D. Оцтовий ангiдрид
E. -

36. Хворий 53-х рокiв скаржиться на ка-
шель з мокротинням, нападоподiбний,
переважно зранку, та задишку пiд час
фiзичного навантаження. Температура
тiла в нормi. В мокротиннi велика кiль-
кiсть лейкоцитiв, багато флори, макро-
фаги. Який попереднiй дiагноз?

A. Хронiчний бронхiт
B. Бронхiальна астма
C. Гостра пневмонiя
D. Абсцес легенiв
E. -

37. Хворий 68-ми рокiв скаржиться на
пiдвищену температуру тiла до 38oC, ка-
шель з мокротинням. В аналiзi мокро-
тиння: макрофаги, лейкоцити, кристали
гематоїдину, пневмококи. Який попере-
днiй дiагноз?

A. Крупозна пневмонiя
B. Хронiчний бронхiт
C. Гострий бронхiт
D. Бронхоектатична хвороба
E. -

38. Хвора 45-ти рокiв скаржиться на ка-
шель з великою кiлькiстю гнiйного мо-
кротиння, загальну слабкiсть, стомлю-
ванiсть. В аналiзi мокротиння: лейкоци-
ти, кристали жирних кислот i гематої-
дину, рiзноманiтна флора. Який попере-
днiй дiагноз?

A. Бронхоектатична хвороба
B. Крупозна пневмонiя
C. Гострий бронхiт
D. Бронхо-легеневий рак
E. -

39. У хворого 65-ти рокiв цироз печiнки
з вираженим синдромом недостатностi
синтетичної функцiї печiнки. Якi лабо-
раторнi змiни характернi для цього ста-
ну?

A. Зниження рiвня холiнестерази, хо-
лестерину, церулоплазмiну, загального
бiлка та протромбiну кровi
B. Пiдвищення рiвня холiнестерази,
холестерину, церулоплазмiну, загального
бiлка та протромбiну кровi
C. Пiдвищення рiвня АлАТ, АсАТ, альдо-
лази, ЛДГ та залiза в кровi
D. Зниження рiвня АлАТ, АсАТ, альдо-
лази, ЛДГ та залiза в кровi
E. -

40. У хворої 45-ти рокiв свербiння та пе-
чiння в пiхвi, творожистi видiлення зi
статевих шляхiв. Яке дослiдження є най-
бiльш iнформативним для уточнення дi-
агнозу?

A. Мiкробiологiчне дослiдження
B. Серологiчне дослiдження
C. Тести функцiональної дiагностики
D. Цитологiчне дослiдження
E. -

41. Аналiз сечi 67-рiчної пацiєнтки пока-
зав: лейкоцити 20-30 в п/зору, еритро-
цити незмiненi, 10-20 в п/зору, епiтелiй
сечового мiхура 5-7 в п/зору. В сiрувато-
коричневих шматках виявленi стрижнi
та перлини, а також атиповi клiтини з
ознаками зроговiння. Ваш висновок:

A. Пласкоклiтинний рак сечового мiхура
високодиференцiйований
B. Перехiдноклiтинний рак сечового
мiхура
C. Папiлома сечового мiхура
D. Папiлома сечового мiхура з озлоякi-
сненням
E. Аденокарцинома сечового мiхура

42. Хвора 23-х рокiв надiйшла до лiкар-
нi швидкої медичної допомоги з приводу
гострої ниркової недостатностi. У лiкар-
нi виникла зупинка роботи серця. Яке
метаболiчне порушення є найбiльш iмо-
вiрною причиною цього?
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A. Гiперкалiємiя
B. Ацидоз
C. Гiпокалiємiя
D. Гiперфосфатемiя
E. Уремiя

43. У дитини 6-ти рокiв в кровi виявле-
но значне пiдвищення вмiсту галактози,
а концентрацiя глюкози практично не
змiнилася. Спостерiгаються катаракта
та розумова вiдсталiсть. Яке захворю-
вання має мiсце?

A. Галактоземiя
B. Стероїдний дiабет
C. Лактоземiя
D. Цукровий дiабет
E. Глiкогеноз

44. У дiвчинки 14-ти рокiв раптом вини-
кло занепокоєння, вiдчуття голоду, тре-
мор кiнцiвок; вона зблiдла i знепритом-
нiла. Вiдомо, що впродовж двох остан-
нiх рокiв вона страждає на цукровий
дiабет I типу i проходить замiсну тера-
пiю iнсулiном. Рiвень глюкози в кровi
1,8 ммоль/л. Яка найбiльш iмовiрна при-
чина погiршення стану?

A. Гiпоглiкемiчна кома
B. Гiперглiкемiчна кома
C. Гострий розлад мозкового кровообiгу
D. Зомлiння
E. Отруєння лiками

45. Назвiть найбiльш високочутливий
лабораторний тест сироватки кровi на
виявлення некрозу мiокарду:

A. Визначення тропонiну Т та I
B. Визначення амiнотрансфераз (АлАТ,
АсАТ)
C. Визначення α-амiлази
D. Визначення ЛДГ
E. Визначення креатинфосфокiнази

46. Хворий 58-ми рокiв був госпiталiзо-
ваний зi скаргами на бiль у загрудиннiй
дiлянцi, раптову слабкiсть, пiтливiсть,
вiдчуття страху, запаморочення. Пiд час
дослiдження ферментiв було виявлено:
пiдвищена активнiсть амiнотрансфераз
(АсАТ, АлАТ), ЛДГ. Попереднiй дiагноз:
iнфаркт мiокарду. Який фермент необ-
хiдно визначити для уточнення дiагнозу?

A. Тропонiн Т
B. Амiлазу
C. Лужну фосфатазу
D. Холiнестеразу
E. -

47. Хворий 55-ти рокiв звернувся зi скар-
гами на загальну слабкiсть, втрату апе-
титу, аритмiю. Спостерiгаються гiпото-

нiя м’язiв, млявi паралiчi, послаблення
перистальтики кишкiвника. Причиною
такого стану може бути:

A. Гiпокалiємiя
B. Гiпопротеїнемiя
C. Гiперкалiємiя
D. Гiпонатрiємiя
E. Гiпернатрiємiя

48.Жiнка 25-ти рокiв впродовж 10-ти мi-
сяцiв часто хворiє на стафiло- та стре-
птококовi iнфекцiї. Температура тiла -
41o

�. Рiвень IgG - 0,56 г/л, IgA - 0,15
г/л, IgM - 0,9 г/л; клiтинний iмунiтет: Т-
клiтинний iмунодефiцит, знижений рi-
вень В-лiмфоцитiв, абсолютна лiмфоци-
топенiя. Про що свiдчать данi лабора-
торнi показники?

A. Вторинний iмунодефiцит, знижена
гуморальна ланка iмунiтету
B. Гiперчутливiсть I типу
C. Дефект неспецифiчної ланки iмунiте-
ту
D. Порушення механiзмiв фагоцитозу
E. Дефект системи комплементу

49. Термiново надiйшла жiнка 36-ти ро-
кiв з прогресуючим болем живота; тем-
пература тiла- 38, 7oC. Прискорене ди-
хання, блiдiсть шкiрних покривiв, живiт
твердий i чутливий. Бiохiмiчно: пiдви-
щена активнiсть амiлази; в перифери-
чнiй кровi: лейкоцити 15 Г/л, 5% мета-
мiєлоцитiв, 63% паличкоядерних, 27%
сегментоядерних нейтрофiлiв, 3% лiм-
фоцитiв, 2% моноцитiв. Виявлено деге-
неративнi змiни нейтрофiлiв. Яким буде
дiагноз?

A. Септичний шок
B. Хронiчний мiєлолейкоз
C. Вiрусна iнфекцiя
D. Панкреатит
E. Гепатит

50. Чоловiк надiйшов до лiкарнi з во-
гнепальною раною пахової дiлянки. Па-
цiєнт блiдий. Ps- 110/хв., АТ- 70/35 мм
рт.ст. Пiсля перев’язки рани через де-
кiлька годин виявили подальше падiн-
ня АТ. Виявили позаочеревинну кро-
вотечу, яку вдалося припинити. Ввели
кров i норадреналiн. Лабораторнi данi
(ммоль/л) на наступний день: сечовина-
21,5, креатинiн- 0,25, Na+- 142, �+- 4,2.
Яким буде дiагноз?
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A. Гостра преренальна ниркова недоста-
тнiсть
B. Хронiчна ниркова недостатнiсть
C. Нецукровий дiабет
D. Гiперальдостеронiзм
E. Гiпоальдостеронiзм

51. Дитинi 5 рокiв. Температура тiла-
41oC. Часто хворiє на стафiло- та
стрептококовi iнфекцiї. Виявлено,
що фагоцитарна активнiсть в нормi.
Кров: лейкоцити- 28 Г/л, зсув влiво,
гемоглобiн- 135 г/л, еритроцити- 4 Т/л.
Гiпогаммаглобулiнемiя. Бiопсiя лiмфа-
тичного вузла: брак плазматичних клi-
тин. Ваш висновок:

A. Вроджений В-клiтинний iмунодефiцит
B. Вроджений Т-клiтинний iмунодефiцит
C. Набутий вторинний iмунодефiцит
D. Гостре респiраторне вiрусне захворю-
вання
E. Гостра лейкемiя

52. Термiново надiйшов 65-рiчний чо-
ловiк, виснажений, скаржився на силь-
ний головний бiль, затерпання кiнцiвок.
Спостерiгалося блювання. АТ- 155/95
мм рт.ст. Лабораторнi данi: кров - Na+-
145 ммоль/л,�+- 5,8 ммоль/л, креатинiн-
1,25 ммоль/л, сечовина- 28,5 ммоль/л; се-
ча - Na+- 62 ммоль/л, �+- 35 ммоль/л.
Який дiагноз можна поставити?

A. Хронiчна ниркова недостатнiсть
B. Гостра ниркова недостатнiсть
C. Гiперальдостеронiзм
D. Гiпоальдостеронiзм
E. Нецукровий дiабет

53. 20-рiчний чоловiк, хворий на iнсулi-
нозалежний дiабет, надiйшов зi скарга-
ми на блювоту, що тривала протягом
2-х днiв, бiль у животi та втрату свiдо-
мостi. Газометричне дослiдження кровi
вказувало на метаболiчний ацидоз. Глю-
коза кровi 14,8 ммоль/л. Чим виклика-
ний важкий стан пацiєнта?

A. Дiабетичний кетоацидоз
B. Гiпоглiкемiчна кома
C. Iнсульт
D. Хвороба Аддiсона
E. Iнфаркт мiокарду

54. До лiкарнi надiйшов 75-рiчний чоло-
вiк, у якого протягом тижня спостерiга-
лися нетримання сечi, сильна спрага. В
анамнезi - IХС та ендартерiїт. Пiд час
обстеження спостерiгалися загальмова-
нiсть та порушення рiвноваги тiла без
визначених неврологiчних симптомiв.
Бiохiмiчнi дослiдження: уремiя, глюко-
зурiя, немає ацидозу та кетонемiї, iншi

показники в нормi. Який дiагноз можна
поставити?

A. Гiперглiкемiчна кома
B. Гiпоглiкемiчна кома
C. Iнсульт
D. Хвороба Аддiсона
E. Iнфаркт мiокардa

55. 61-рiчна жiнка надiйшла до лiкарнi
зi скаргами на болi в животi, блюво-
ту, проноси протягом 4-х днiв. Пiд час
обстеження пацiєнтка була загальмова-
на i зневоднена, Т- 38, 9oC, Ps- 116/хв.,
АТ- 74/30 мм рт.ст. В анамнезi гiпотире-
оз. Бiохiмiчнi дослiдження кровi: Na+-
121 ммоль/л, �+- 6,3 ммоль/л. Бiохiмiчнi
дослiдження сечi: уремiя, рН- 7,25, Na+-
115 ммоль/л. Який дiагноз можна поста-
вити?

A. Гостра наднирникова недостатнiсть
B. Хвороба Iценка-Кушинга
C. Септичний стан
D. Iнсульт
E. Рак кори наднирникiв

56.Пiд час рентгенологiчного обстежен-
ня з використанням йодовмiсного кон-
трасту у пацiєнта вiдбулася втрата свi-
домостi, АТ знизився до 90/60 мм рт.ст.,
ЧСС- 120/хв. Яка можлива причина роз-
витку такого стану?

A. Анафiлактоїдний шок, гiстамiнний
механiзм
B. Алергiчна реакцiя 2 типу
C. Алергiчна реакцiя уповiльненого типу
D. Псевдоалергiчна реакцiя, зумовлена
порушенням метаболiзму жирних кислот
E. Психогенна реакцiя

57. До приймального вiддiлення ЛШМД
доставлена пацiєнтка 18-ти рокiв, у якої
пiсля екстракцiї зуба набрякло обличчя,
i протягом 2-х годин набряк поширився
на шию, грудну клiтку, верхнi кiнцiвки.
Набряк блiдий, щiльний. Пiсля введен-
ня лiкарем димедролу та но-шпи стан не
покращився. Можлива причина розви-
тку набряку:

A. Дефiцит С1 iнгiбiтора
B. Алергiчна реакцiя негайного типу
C. Алергiчна реакцiя уповiльненого типу
D. Порушення метаболiзму арахiдонової
кислоти
E. Зниження гiстамiнопексiї

58. Жiнцi 39 рокiв. Через 8 мiсяцiв пi-
сля перенесеного гострого гломеруло-
нефриту надiйшла до лiкарнi з приводу
наростаючих набрякiв нiг. АТ- 120/75 мм
рт.ст. Лабораторнi данi: кров - сечовина
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3,8 мМ/л, креатинiн- 56 мкМ/л, загаль-
ний бiлок- 42 г/л, альбумiн- 19 г/л, Na+-
128 мМ/л, �+- 3,7 мМ/л, ��2+- 1,91 мМ/л;
сеча - бiлок 16 г/л, неселективна протеї-
нурiя. Який дiагноз можна поставити?

A. Нефротичний синдром
B. Хронiчна ниркова недостатнiсть
C. Пiєлонефрит
D. Цистит
E. Гостра ниркова недостатнiсть

59. 60-рiчний чоловiк надiйшов до лi-
карнi через 2 днi пiсля появи болю за
грудиною. Аналiз кровi: креатинкiназа-
24000 Од/л, аспартатамiнотрансфераза-
330 Од/л, лактатдегiдрогеназа- 650 Од/л.
Який дiагноз можна поставити?

A. Iнфаркт мiокарду
B. Напад стенокардiї
C. Нестабiльна стенокардiя
D. Мiозит
E. Невралгiя

60. Хворий 24-х рокiв скаржиться на
to- 38 − 39oC, бiль у горлi, загальну
слабкiсть. Виявлено збiльшенi лiмфову-
зли, гепато-спленомегалiю. Аналiз кро-
вi: помiрний лейкоцитоз, тромбоцито-
пенiя; у лейкограмi: лiмфоцити- 47%,
моноцити- 12%, атиповi мононуклеари-
20%, плазмоцити- 2%, п/я нейтрофiли-
8%, с/я нейтрофiли- 11%. Виявлено ан-
титiла до вiрусу Епштейна-Барр в сиро-
ватцi кровi. Який дiагноз можна поста-
вити?

A. Iнфекцiйний мононуклеоз
B. Гiпопластична анемiя
C. Токсокароз
D. Токсоплазмоз
E. Дифтерiя

61. В ходi пiдрахування мiєлограми 7%
становили клiтини розмiром 10-12 мкм в
дiаметрi, якi мають пiдковоподiбнi ядра,
є однакової товщини по всiй довжинi,
займають менше половини дiаметра клi-
тини. Хроматин ядер грудочковий, ядер-
ця вiдсутнi. В цитоплазмi та на поверхнi
ядра розмiщується зернистiсть темно-
синього кольору. Визначте ряд i ступiнь
зрiлостi цих клiтин:

A. Базофiльнi метамiєлоцити
B. Еозинофiльнi метамiєлоцити
C. Еозинофiльнi мiєлоцити
D. Нейтрофiльнi метамiєлоцити
E. Базофiльнi мiєлоцити

62. Пiд час пiдрахування лейкограми ви-
значено 3% клiтин округлої форми, 8-12
мкм в дiаметрi, ядра яких займають мен-

шу частину клiтини, маютьформу пiдко-
ви, джгута, зiгнутої палички. Структура
хроматину щiльна. Цитоплазма фарбу-
ється в рожевий колiр, а зернистiсть - в
рожево-синюватий або фiолетовий. На-
звiть цi клiтини:

A. Паличкоядернi нейтрофiли
B. Паличкоядернi еозинофiли
C. Базофiльнi метамiєлоцити
D. Еозинофiльнi метамiєлоцити
E. Нейтрофiльнi мiєлоцити

63.У хворого пiсля лiкування цитостати-
ками спостерiгаються панцитопенiя, аб-
солютна нейтропенiя, ретикулоцитопе-
нiя. В кiстковому мозку - панцитопенiя.
На тлi зазначених змiн кровi виникли
ангiна, стоматит, якi тривали протягом
2-х тижнiв. Покращення стану супро-
воджувалося лiвостороннiм зсувом ней-
трофiлiв, ретикулоцитозом, збiльшен-
ням кiлькостi лейкоцитiв, еритроцитiв,
тромбоцитiв. Яке захворювання можна
дiагностувати?

A. Мiєлотоксичний агранулоцитоз
B. Апластична анемiя
C. Гострий лейкоз
D. Первинний мiєлофiброз
E. Симптоматична нейтропенiя

64. У хворої 17-ти рокiв скарги на слаб-
кiсть, сухiсть шкiри, випадiння волосся,
запалення слизових оболонок ротової
порожнини, слабкiсть в м’язах. Вмiст Нb
i кiлькiсть еритроцитiв - в межах норми,
проте спостерiгається знижена концен-
трацiя феритину, сироваткового залiза,
збiльшення вмiсту трансферину. Ери-
троцитарнi iндекси (МСV, MCH, MCH) -
в межах норми. Ваш висновок:

A. Латентний дефiцит залiза при ЗДА
B.Прелатентний дефiцит залiза при ЗДА
C. ЗДА
D. Сидеробластна анемiя
E. Мегалобластна анемiя

65. У хворої скарги на слабкiсть, стом-
люванiсть, вiдчуття постiйного холоду
в ногах, занiмiння пальцiв, порушення
чутливостi i судоми кiнцiвок. Шкiра i
склери з жовтушним вiдтiнком. В хо-
дi дослiдження кровi: панцитопенiя, Hb-
34 г/л, еритроцитарна гiстограма змiще-
на вправо, значний анiзопойкiлоцитоз,
макро- i мегалоцитоз. В еритроцитах -
тiльцяЖоллi i кiльцяКебота. Нейтрофi-
ли з гiперсегментованими ядрами. Який
дiагноз є найбiльш iмовiрним?
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A. Мегалобластна анемiя
B. Апластична анемiя
C. Мультилiнiйна цитопенiя з мiєлоди-
сплазiєю
D. Синдром Iмерслунд-Гресбека
E. Гiпоцинкоз

66. У хворого в стадiї ремiсiї ХМЛ спо-
стерiгалося зростання кiлькостi бластiв
до 15%, збiльшення кiлькостi базофiлiв
до 17%, з’явилися ознаки дисплазiї гемо-
поезу (пельгерiзацiя i гiперсегментацiя
нейтрофiлiв, гiгантськi форми тромбо-
цитiв, еритроцити з тiльцями Жоллi та
iн.). Ця стадiя має назву фази акселера-
цiї. Як можна прогностично її оцiнити?

A. Фаза прогресуючих агресивних ускла-
днень
B. Фаза стабiлiзацiї патологiчного про-
цесу
C. Фаза, що передбачає подальшу ремi-
сiю
D. Фаза, яка не переходить в бластний
криз
E. Фаза, яка має сприятливий прогноз

67. У хворої похилого вiку нормо-
хромна анемiя, гепатоспленомегалiя,
лейкоцитоз- 40·109/�. В кровi: 89% скла-
дають сегментоядернi та паличкоядер-
нi форми нейтрофiлiв. Кiстковий мозок
гiперклiтинний за рахунок нейтрофiль-
них гранулоцитiв. Л:Е - 20:1. В нейтро-
фiлах пiдвищена активнiсть лужної фо-
сфатази. Вiдсутнi ознаки мiєлодисплазiї.
Молекулярно-генетичнi аномалiї не ви-
явленi. Яке захворювання кровi є най-
бiльш iмовiрним?

A. Хронiчний нейтрофiльний лейкоз
B. Справжня полiцитемiя
C. Первинний мiєлофiброз
D. Есенцiальна тромбоцитемiя
E. Хронiчний запальний процес

68. У хворого слабкiсть, лихоманка,
спленомегалiя. В кровi: панцитопенiя,
поодинокi еритрокарiоцити, бласти-
23%, дисгранулоцитопоез, аномальнi
тромбоцити. Отримання стернального
пунктату виявилося неможливим. В гi-
стологiчних зрiзах: виражений фiброз,
панмiєлоз. Бласти- 28%, експресують
антигени, асоцiйованi з мiєлопоезом
(СD13, СD33). Активнiсть МП в бластах
не виявлялася. Яку форму лейкозу мо-
жна дiагностувати?

A. Гострий панмiєлоз з мiєлофiброзом
B. Гострий мегакарiобластний лейкоз
C. Мiєлофiброз з метастатичними ура-
женнями кiсткового мозку
D. РАНБ, ускладнена мiєлофiброзом
E. Полiцитемiя, ускладнена мiєлофiбро-
зом

69. У хворого 43-х рокiв анемiя, панци-
топенiя, гепатоспленомегалiя. 30% бла-
стiв середнього розмiру, чия цитоплазма
часто утворює псевдоподiї. В кiстково-
му мозку 40% бластiв, що експресують
АГ CD41 або CD61, iнодi панлейкоци-
тарний маркер СD45, реакцiя на МПО,
ХАЕ i СЧВ негативна. Яку форму лей-
козу можна дiагностувати?

A. Гострий мегакарiобластний лейкоз
B. ГМЛ з мiнiмальними ознаками дифе-
ренцiювання
C. ГМЛ зi змiнами, пов’язаними з мiєло-
дисплазiєю
D. Гострий панмiєлоз з мiєлофiброзом
E. ХМЛ з мегакарiобластним кризом

70. Чоловiк 25-ти рокiв протягом 10 мi-
сяцiв демонструє наступнi симптоми:
субфебрильна температура, кашель, ви-
дiлення помiрної кiлькостi мокротиння.
В ходi мiкроскопiчного дослiдження: по-
одинокi лейкоцити, незмiненi еластичнi
волокна, епiтелiоiднi клiтини, детритнi
маси. Яке захворювання можна припу-
стити?

A. Туберкульоз легенiв
B. Абсцес легенiв
C. Бронхоектатичну хворобу
D. Пневмонiю
E. Актиномiкоз легенiв

71. У хворого слабкiсть, бiль в грудях,
перiодично пiдвищується температура
тiла, мокротиння в’язке, гнiйне, подеку-
ди - рисовi зерна. В ходi мiкроскопiї: ве-
лика кiлькiсть лейкоцитiв з частковою
жировою дистрофiєю, поодинокi ери-
троцити, альвеолярнi макрофаги, клi-
тини епiтелiю бронхiв, еластичнi та ко-
раловиднi волокна. Якi додатковi дослi-
дження слiд провести для встановлення
дiагнозу?

A. Фарбування мазкiв за Цилем-
Нiльсеном
B. Рентгенографiю грудної клiтки
C. УЗД легенiв
D. Флюорографiю
E. Комп’ютерну томографiю

72. У хворого в ходi дослiдження дуоде-
нальної жовчi виявленi щiльнi грудочки
слизу, лейкоцити, альвеолярнi макрофа-
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ги та розрiзнено розташованi клiтини
напiвзруйнованого цилiндричного епiте-
лiю, апiкальна частина яких утворює ку-
тикулярну кайму. Яке походження сли-
зу?

A. З бронхiв (мокротиння)
B. З шлунку
C. З кишкiвника
D. З носової порожнини
E. З ротової порожнини

73. У хворого випорожнення вiдбува-
ються один раз на добу, щiльної кон-
систенцiї, з гнильним запахом, реакцiя
лужна. В ходi мiкроскопiї: пласти непе-
ретравлених м’язових волокон вкритих
сарколемою, пласти сполучної тканини,
перетравлена клiтковина, багато кри-
сталiв оксалату кальцiю. Для якого син-
дрому характерна така копрограма?

A. Ахлоргiдрiя
B. Гiперхлоргiдрiя
C. Недостатня активнiсть ферментiв
пiдшлункової залози
D. Ахолiя
E. Порушення моторики кишкiвника

74. У хворого випорожнення 3 рази на
добу, кашоподiбнi, насиченого коричне-
вого кольору, реакцiя на кров - позитив-
на. В ходi мiкроскопiї: в тяжах слизу ери-
троцити, велика кiлькiсть нейтрофiлiв i
еозинофiлiв, дистрофiчно змiненi епiте-
лiальнi клiтини. Для якої патологiї хара-
ктерна така копрограма?

A. Виразковий алергiчний колiт
B. Бродильний колiт
C. Ентерит
D. Дуоденiт
E. Гастрит

75. У хворого бiль в дiлянцi нирок, про-
теїнурiя, гематурiя, цилiндрурiя. В хо-
дi мiкроскопiї: велика кiлькiсть клiтин
перехiдного епiтелiя, канальцiв нирок i
свiтлi клiтини округлої форми з вели-
кими гiперхромними ядрами, розташо-
ваними центрально або ексцентрично.
Ядра мiстять великi ядерця. Цитоплазма
з ознаками жирової дистрофiї. В некро-
тичних клаптиках кристали гематоїдину.
При якiй патологiї можна побачити таку
уроцитограму?

A. Свiтлоклiтинний рак нирки
B. Перехiдноклiтинний рак нирки
C. Перехiдноклiтинний рак сечового
мiхура
D. Перехiдноклiтинна папiлома сечового
мiхура
E. Пласкоклiтинний рак нирки

76. У хворого дизурiя, полакiзурiя, ге-
матурiя, протеїнурiя. Осад сечi об’єм-
ний, пухкий, бурого кольору, мiстить
сiрувато-бурi тканиннi клаптики. В хо-
дi мiкроскопiї: незмiненi еритроцити, 20-
30 в полi зору. В тканинних клаптиках:
сосочкоподiбнi структури у формi ”три-
лисника”. Скупчення, утворенi мономор-
фними клiтинами округлої форми, не
мають ознак атипiї. Якiй патологiї вiд-
повiдає наведена уроцитограма?

A. Перехiдноклiтинна папiлома сечового
мiхура
B. Перехiдноклiтинний рак сечового
мiхура
C. Десквамозний цистит
D. Хронiчний цистит
E. Лейкоплакiя сечового мiхура

77. У жiнки 24-х рокiв в мазках, одер-
жаних з поверхнi шийки матки, перева-
жають поверхневi клiтини, серед яких
окремi клiтини i групи клiтин з ознака-
ми слабкого дискарiозу: помiрно збiль-
шеними ядрами неправильної форми з
нерiвними контурами ядерної мембрани,
ядерний хроматин з дiлянками конден-
сацiї. Лейкоцити поодинокi в полi зору, в
невеликiй кiлькостi палички Додерлей-
на. Якi патологiчнi змiни характеризує
наведена цитограма?

A. Слабка дисплазiя
B. Помiрна дисплазiя
C. Вiдсутнiсть дисплазiї
D. Пролiферацiя плаского епiтелiю без
атипiї
E. Лейкоплакiя шийки матки

78. Жiнка 29-ти рокiв проходить обсте-
ження у зв’язку з безплiддям. В ходi гор-
монального кольпоцитологiчного дослi-
дження в пiзнiй фолiкулiновiй фазi: IВ
- 0/95/5, КI i ЕI не визначаються, лей-
коцити i палички Додерлейна вiдсутнi.
Тло мазка свiтле, цитоплазма - нiжно-
базофiльна. Який тип мазка характери-
зує цитограма?

A. Андрогенний
B. Цитолiтичний
C. Пролiферативний
D. Атрофiчний (А III)
E. Промiжний

79. У жiнки репродуктивного вiку скар-
ги на порушення менструального циклу.
Гормональне кольпоцитологiчне дослi-
дження в пiзнiй фолiкулiновiй фазi: IВ-
100/0/0, КI i ЕI - вiдсутнi, лейкоцити- 60-
80 в п/з, палички Додерлейна - вiдсутнi.
Який тип мазка характеризує цитогра-
ма?
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A. Атрофiчний (А III)
B. Пролiферативний (П III)
C. Атрофiчний (А II)
D. Пролiферативний (П II)
E. Цитолiтичний

80. У жiнки 50-ти рокiв скарги на пе-
рiодичнi кров’янистi видiлення з пiхви.
В мазках з шийки матки багато ве-
ликих поодиноких клiтин та залози-
стих комплексiв, утворених великими
овальними клiтинами з високим ядерно-
цитоплазматичним iндексом, що мiстять
гiпертрофованi ядерця i розташованi
центрально. Спостерiгається пухлинний
дiатез. Визначте правильний варiант вiд-
повiдi:

A. Низькодиференцiйована аденокарци-
нома
B. Помiрнодиференцiйована аденокар-
цинома
C. Пласкоклiтинний нероговiючий рак
D. Cancer in situ
E. Недиференцiйований великоклiтин-
ний рак

81. Подружня пара в безплiдному шлюбi
10 рокiв. В ходi обстеження: захворю-
вання репродуктивної системи у чоловi-
ка та жiнки не виявленi. Результати мi-
кроаглютинацiйного тесту за Баскiним
на iмунологiчну несумiснiсть показали,
що рухомiсть сперматозоїдiв при взає-
модiї з сироваткою кровi дружини через
30 хвилин знизилася на 50%, через го-
дину - повнiстю вiдсутня. Дайте оцiнку
iмунологiчної несумiсностi:

A. Помiрна
B. Значна
C. Мiнiмальна
D. Нормальна
E. Вiдсутня

82. Для оцiнки функцiонального стану
коркового шару наднирникiв слiд про-
вести наступне дослiдження:

A. Рiвень 17-ОКС
B. Ультразвукове сканування наднирни-
кiв
C. Комп’ютерну томографiю органiв
черевної порожнини
D. Рiвня кальцiю, фосфору в кровi
E. Антропометрiю

83.Ваша лабораторiя отримала вiд орга-
нiзатора зовнiшньої оцiнки якостi неза-
барвлений мазок кровi з завданням пе-
ревiрити його на наявнiсть збудникiв ма-
лярiї. Що з нижчеперерахованого ви б
зробили, щоб забезпечити правильний

результат?

A. Провести аналiз мазку так само,
як в лабораторiї проводяться звичайнi
аналiзи проб пацiєнтiв
B. Забарвити мазок свiжими реагентами
i дати керiвниковi на аналiз
C. Забарвити мазок свiжими реагентами
i попросити переглянути мазок всiх
спiвробiтникiв, якi виконують аналiзи на
малярiю, а потiм порiвняти результати
D. Забарвити i проаналiзувати мазок
силами кращих спiвробiтникiв, а потiм
зателефонувати до сусiдньої лабораторiї,
щоб пiдтвердити результати
E. -

84. У чому полягає лабораторна дiагно-
стика гiперпаратиреозiв?

A. Визначення рiвня кальцiю i фосфору
в кровi та сечi i лужної фосфатази в
сироватцi кровi
B. Визначення рiвня кальцiю в кровi та
сечi
C. Визначення рiвня фосфору в кровi та
сечi
D. Визначення рiвня лужної фосфатази в
сироватцi кровi
E. -

85. Визначення гормонiв в методичному
вiдношеннi - найбiльш складний роздiл
клiнiчної бiохiмiї, який включає в себе
рiзноманiтнi методи дослiдження. Якi з
наведених методiв не застосовуються в
клiнiчнiй ендокринологiї?

A. Електрофоретичнi
B. Флюоресцентнi
C. Радiоiмуннi
D. Iмуноферментнi
E. Фотометричнi

86. Хворий скаржиться на гострий бiль
в дiлянцi серця. Лiкар дiагностував iн-
фаркт мiокарда. Пiдвищення активно-
стi якого ферменту в сироватцi кровi в
першi години захворювання пiдтвердить
цей дiагноз?

A. МВ-креатинфосфокiназа (КФК-МВ)
B. ММ-креатинфосфокiназа (КФК-ММ)
C. ВВ-креатинфосфокiназа (КФК-ВВ)
D. Лужна фосфатаза
E. Аланiнамiнотрансфераза (АлАТ)

87. Для визначення сечовини у бiологi-
чних рiдинах використовують уреазний
метод. До якого класу належить даний
фермент?
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A. Гiдролази
B. Оксидоредуктази
C. Iзомерази
D. Лiгази
E. Трансферази

88. Для визначення гемоглобiну засто-
совують унiфiкований гемiглобiнцiанi-
дний метод, за яким вмiст гемоглобiну
визначають фотометрично при довжинi
хвилi (нм):

A. 540
B. 660
C. 620
D. 570
E. 425

89. У хворого встановлено дiагноз ”iн-
сулома”. Пiд час дослiдження кровi ви-
явилося, що вмiст глюкози складає 2,9
ммоль/л. Який бiохiмiчний механiзм об-
умовив змiни глiкемiї?

A. Пiдвищений транспорт глюкози до
клiтин
B. Глюконеогенез
C. Глiколiз
D. Глiкогенолiз
E. Синтез лiпiдiв

90. У хворого 20-ти рокiв великовогни-
щевий iнфаркт мiокарда. Батько хворо-
го помер у молодому вiцi пiсля тяжкого
iнфаркту мiокарда. В ходi дослiдження
кровi виявлено пiдвищення концентрацiї
ЛПНЩ. Вмiст загального холестеролу в
плазмi - 10,5 ммоль/л. Для якого типу
гiперлiпопротеїнемiї характернi такi по-
казники?

A. IIа тип
B. I тип
C. IIв тип
D. IV тип
E. V тип

91. У хворого 38-ми рокiв пiсля пере-
несеного гепатиту з тяжким перебiгом
з’явилися набряки. В сироватцi кровi ви-
явлено: альбумiнiв - 32%, глобулiнiв -
68%. Який фактор зумовив розвиток на-
брякiв?

A. Зниження онкотичного тиску кровi
B. Зниження кров’яного тиску
C. Порушення проникностi судин
D. Пiдсилення протеолiзу
E. Зниження синтезу прокоагулянтiв

92.Хворому з приводу пневмонiї призна-
чили терапiю сульфанiламiдами. Через
5 днiв з’явилася жовтяничнiсть видимих
покривiв. Який жовчний пiгмент зумо-
вив розвиток жовтяницi?

A. Прямий (кон’югований) бiлiрубiн
B. Непрямий (некон’югований) бiлiрубiн
C. Стеркобiлiноген
D. Уробiлiноген
E. Бiлiвердин

93. У дитини 3-х рокiв у кровi рiвень
кальцiю i фосфору знижений, актив-
нiсть лужної фосфатази пiдвищена. Ма-
ти вiдзначає дратiвливiсть, плаксивiсть,
поганий сон дитини. Який гiповiтамiноз
характеризується такими патологiчни-
ми проявами?

A. Гiповiтамiноз D
B. Гiповiтамiноз C
C. Гiповiтамiноз E
D. Гiповiтамiноз K
E. Гiповiтамiноз PP

94. У дитини 2-х рокiв спостерiгається
синдром Фанконi, який включає в себе
порушення функцiй ниркових каналь-
цiв: фосфатурiю, амiноацидурiю, проте-
їнурiю, толерантнiсть до вiтамiну D. По-
рушення якого процесу призводить до
розвитку рахiту?

A. Реабсорбцiї фосфатiв
B. Гiдроксилування вiтамiну D
C. Реабсорбцiї вiтамiну D
D. Зниження концентрацiї вiтамiн D-
зв’язуючого бiлка
E. Вiдновлення вiтамiну D

95. Який електролiт вiдiграє найбiльш
вiдповiдальну роль у пiдтриманнi об’єму
позаклiтинної рiдини?

A. Натрiй
B. Магнiй
C. Калiй
D. Кальцiй
E. Фосфор

96. У хворого на тлi гострої крововтра-
ти ацидоз кровi змiнився на алкалоз, ви-
никла гiперглiкемiя, пiдвищилася актив-
нiсть ЛДГ i АСТ. В сироватцi кровi змен-
шилася концентрацiя Na+ i ��2+. Збiль-
шився вмiст калiю, магнiю, фосфору i
хлору, спостерiгається ураження печiн-
ки та нирок. Про який стан свiдчать такi
змiни?

A. Розвиток термiнальної стадiї ГПА
B. Накопичення в органiзмi недоокисне-
них продуктiв обмiну речовин
C. Гiпервентиляцiю легень
D. Розвиток компенсаторних реакцiй
гiперволемiї
E. I ступiнь гiпотонiчної дегiдратацiї

97. На тролейбуснiй зупинцi знепритом-
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нiв хлопець 16-17 рокiв, i присутнi грома-
дяни викликали швидку медичну допо-
могу. Лiкар з бригади швидкої медичної
допомоги, оглядаючи хлопця, вiдчув за-
пах ацетону з рота i встановив попере-
днiй дiагноз: ”коматозний стан внаслi-
док цукрового дiабету”. Який вид пору-
шень кислотно-основного стану вини-
кає за надмiрної кiлькостi кетонових тiл
у кровi?

A. Метаболiчний ацидоз
B. Респiраторний алкалоз
C. Кетоацидоз
D. Респiраторний ацидоз
E. Гiперхлоремiчний ацидоз

98. У студентськiй полiклiнiцi пiд час
огляду 19-рiчного юнака з’ясувалося,
що весь минулий тиждень вiн вiдчу-
вав зростаючу швидку втомлюванiсть,
слабкiсть. Втратив апетит, почалися
шлунково-кишковi розлади, темпера-
тура тiла пiднялася до 38oC, сеча ста-
ла темного кольору. За даними лабора-
торних дослiджень виявлено уробiлiн у
сечi, зменшену кiлькiсть сечовини у си-
роватцi кровi, але значне перевищен-
ня вмiсту амiаку. Попереднiй дiагноз:
”вiрусний гепатит”. Який вид порушен-
ня кислотно-основного стану викликає
збiльшення концентрацiї амiаку в кровi?

A. Респiраторний алкалоз
B. Респiраторний ацидоз
C. Метаболiчний хлорид-резистентний
алкалоз
D. Кетоацидоз
E. Компенсований метаболiчний ацидоз

99. Поставте попереднiй дiагноз за на-
ступними даними аналiзу кровi i сечi хво-
рого: загальний бiлiрубiн - 150 ммоль/л
(пiдвищення як вiльного, так i зв’язаного
бiлiрубiну); загальний бiлок - знижений.
Бiлковi фракцiї: альбумiни - зниженi; α-
i γ-глобулiни - пiдвищенi; активнiсть -
пiдвищена. Попереднiй дiагноз:

A. Паренхiматозна жовтяниця
B. Хронiчна ниркова недостатнiсть
C. Гостра ниркова недостатнiсть
D. Серцева недостатнiсть
E. Холецистопанкреатит

100. У кровi студента однiєї з африкан-
ських країн, що надiйшов до лiкарнi з
приводу задухи, запаморочення, приско-
реного серцебиття i болю в кiнцiвках, в
ходi аналiзу кровi були знайденi еритро-
цити, що мають форму серпа. Пiд час
генетичних дослiджень була виявлена
патологiчна форма гемоглобiну. Як на-
зивається така форма гемоглобiну?

A. Гемоглобiн-S
B. Карбоксигемоглобiн
C. Сульфгемоглобiн
D. Оксигемоглобiн
E. Метгемоглобiн

101.Кiлька рокiв тому в токiйському ме-
тро терористи розпорошили одну з най-
сильнiших отруйних речовин - зарин, що
належить до групи органiчних фторфо-
сфатiв. Багато пасажирiв знепритомнi-
ли, деякi померли внаслiдок зупинки ди-
хання. З якою амiнокислотою активно-
го центру взаємодiють органiчнi фтор-
фосфати i чи оборотна ця взаємодiя?

A. Серiном. Необоротна
B. Цитизiном. Оборотна
C. Треонiном. Необоротна
D. Валiном. Оборотна
E. Трипофаном. Необоротна

102.Хворий 28-ми рокiв надiйшов до клi-
нiки зi скаргами на болi в надчеревнiй
дiлянцi, вiдрижку, печiю. Данi аналiзу
шлункового соку: загальна кислотнiсть -
90 титрувальних одиниць; вiльна хлори-
дна кислота - 50 титрувальних одиниць.
У калi виявлено кров. Який попереднiй
дiагноз можна поставити?

A. Гiперацидний гастрит
B. Виразка шлунку
C. Панкреатит
D. Рак шлунку
E. Гiпоацидний гастрит

103. Пацiєнт 55-ти рокiв, лiквiдатор ава-
рiї на ЧАЕС, надiйшов до клiнiки. В ходi
бiохiмiчного дослiдження було встанов-
лено,що рiвень γ-глобулiнiв у нього зни-
жений. Попереднiй дiагноз:

A. Променева хвороба
B. Iшемiчна хвороба серця
C. Гастрит
D. Пухлина стравоходу
E. Ревматоїдний артрит

104. У здорової молодої людини визна-
чили стан азотистого обмiну. Якi припу-
стимi спiввiдношення залишкового азо-
ту i сечовини виявленi у нього в кровi?

A. Залишковий азот - 8,3 ммоль/л, азот
сечовини - 7,1 ммоль/л
B. Залишковий азот - 21,8 ммоль/л, азот
сечовини - 24,2 ммоль/л
C. Залишковий азот - 15,1 ммоль/л, азот
сечовини - 15,0 ммоль/л
D. Залишковий азот - 29,5 ммоль/л, азот
сечовини - 30,0 ммоль/л
E. -
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105. В ходi проведення дослiдження мо-
кротиння отриманi наступнi результа-
ти: кiлькiсть- 350 мл, характер - три-
шаровий, консистенцiя - рiдка, буру-
ватого кольору, має гнильний запах.
Лейкоцити- 25-30 в полi зору, зруйнова-
нi; еритроцити- 5-7 в полi зору; велика
кiлькiсть макрофагiв i скупчень криста-
лiв гематоїдину, фiбрин, пробки Дiтри-
ха, еластичнi волокна, детрит з великою
кiлькiстю рiзноманiтної флори. Яке за-
хворювання можна припустити?

A. Прорив абсцесу легенiв до бронху
B. Туберкульоз легенiв
C. Бронхiальна астма
D. Крупозна пневмонiя
E. Актиномiкоз легенiв

106. В ходi проведення дослiдження мо-
кротиння отриманi наступнi результати:
кiлькiсть- 10 мл, характер - скловидний,
консистенцiя - в’язка, свiтлого кольору,
без запаху. Лейкоцити- 3-5 в полi зору,
еритроцити i макрофаги - поодинокi в
полi зору, невеликi скупчення еозинофi-
лiв, безбарвнi блискучi кристали у ви-
глядi ромбiв, спiралi Куршмана- 1-2 в по-
лi зору, цилiндричний епiтелiй поодино-
кий в препаратi. Яке захворювання мо-
жна припустити?

A. Бронхiальна астма
B. Абсцес легенiв
C. Крупозна пневмонiя
D. Туберкульоз легенiв
E. Емфiзема легенiв

107. В ходi проведення дослiдження мо-
кротиння отриманi наступнi результати:
кiлькiсть- 40 мл, характер - слизовий,
консистенцiя - в’язка, свiтлого кольору,
без запаху. Лейкоцити до 10 в полi зо-
ру, еритроцити i макрофаги - поодинокi
в полi зору, шари епiтелiоцитiв бронхiв,
спiралi Куршмана- 1-2 в полi зору, кокова
флора - велика кiлькiсть. Яке захворю-
вання можна припустити?

A. Гострий бронхiт
B. Бронхiальна астма
C. Абсцес легенiв
D. Крупозна пневмонiя
E. Хронiчний бронхiт

108. В нативному препаратi мокротин-
ня виявленi клiтини округлої форми,
розмiром трохи бiльше лейкоцита, мi-
стять золотисто-жовту зернистiсть. В
ходi проведення реакцiї на ”берлiнську
лазур” клiтини забарвилися в синьо-
зелений колiр. Якi клiтини виявленi в
мокротиннi?

A. Сидерофаги
B. Альвеолярнi макрофаги
C. Пухлиннi атиповi клiтини
D. Клiтини плаского епiтелiю
E. Клiтини цилiндричного епiтелiю з
пласкоклiтинною метаплазiєю

109.Хворий 45-ти рокiв надiйшов до клi-
нiки зi скаргами на рiзкий бiль в правiй
половинi живота. Пiд час огляду вiдзна-
чається жовтушнiсть склер i шкiрних
покривiв. Аналiз калу: колiр сiрувато-
бiлий, консистенцiя мазеподiбна, реа-
кцiя кисла, стеркобiлiн не виявлено, ре-
акцiя на приховану кров - негативна. Мi-
кроскопiчно виявлено велику кiлькiсть
жирних кислот i мил, нейтрального жи-
ру, невелику кiлькiсть перетравлених
м’язових волокон. Для якої патологiї ха-
рактерна така картина?

A. Обтурацiйна (механiчна) жовтяниця
B. Паренхiматозна жовтяниця
C. Гемолiтична жовтяниця
D. Дискiнезiя жовчовивiдних шляхiв
E. Немає правильної вiдповiдi

110.В нативному препаратi калу виявле-
но округлi й овальнi краплi, кристали у
виглядi тонких довгих голок, розрiзне-
них або в скупченнях, та грудочок не-
правильної форми. В результатi нагрi-
вання голки i грудочки перетворилися
на краплi. При фарбуваннi 0,5% мети-
леновим синiм всi краплi забарвилися в
синiй колiр. Якi утворення виявленi в хо-
дi дослiдження?

A. Краплi жирних кислот
B. Солi жирних кислот (мила)
C. Краплi нейтрального жиру
D. Неперетравлена клiтковина
E. Перетравлена клiтковина

111. В загальному аналiзi кровi:
кiлькiсть еритроцитiв- 3, 0 · 1012/�,
гемоглобiн- 100 г/л. Кольоровий пока-
зник буде дорiвнювати:

A. 1,0
B. 1,1
C. 0,9
D. 0,87
E. 0,95

112.У кровi, розведенiй в 20 разiв розчи-
ном оцтової кислоти, проведено ручний
пiдрахунок клiтин з використанням ка-
мери Горяєва. У 100 великих квадратах
пiдраховано 90 клiтин. Чому буде дорiв-
нювати число лейкоцитiв в 1л кровi?
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A. 4, 5 · 109/�
B. 5, 5 · 109/�
C. 0, 4 · 109/�
D. 10, 0 · 109/�
E. 9, 0 · 109/�

113. Пробiрка з антикоагулянтом EDTA
на 5 мл мiстить лише 2 мл кровi. Якi з
наведених показникiв будуть помилко-
вими в ходi мануального проведення до-
слiдження?

A. Гематокрит
B. Кiлькiсть еритроцитiв
C. Гемоглобiн
D. Кiлькiсть лейкоцитiв
E. Немає правильної вiдповiдi

114. Аналiз кровi показав у пацiєнта по-
милково завищений показник Hct. Зна-
чення якого розрахункового показника
не буде через це хибним?

A. МСН
B. MCV
C. МСНС
D. RDW
E. Немає правильної вiдповiдi

115. Якi з нижчеперерахованих еритро-
цитарних iндексiв припускають наяв-
нiсть сфероцитоза?

A. MCV- 80 ���3, MCH- 36,5 пг , MCHC-
39,0%
B. MCV- 76 ���3, MCH- 19,9 пг , MCHC-
28,5%
C. MCV- 90 ���3, MCH- 30,5 пг, MCHC-
32,5%
D. MCV- 81 ���3, MCH- 29,0 пг, MCHC-
34,8%
E. -

116. В аналiзi кровi пацiєнта отриманi
наступнi еритроцитарнi iндекси: MCV-
88 ���3, MCH- 30 пг, MCHC- 34%. Якi
еритроцити можна буде побачити в маз-
ку кровi цього хворого?

A. Нормоцитарнi, нормохромнi
B. Нормоцитарнi, гiпохромнi
C. Мiкроцитарнi, нормохромнi
D. Мiкроцитарнi, гiпохромнi
E. Макроцитарнi, гiпехромнi

117. Визначте морфологiчний тип ане-
мiї у пацiєнта з наступними показника-
ми кровi: Hct- 30%, Hgb- 80 г/л, RBC-
4, 0 · 1012/�, MCV дорiвнює 75 фл, MCH-
20 пг i MCHC- 26,6%:

A. Мiкроцитарна гiпохромна
B. Нормоцитарна нормохромна
C. Макроцитарна гiпохромна
D. Нормоцитарна гiперхромна
E. Макроцитарна гiперхромна

118. Хворий протягом тривалого часу
страждає на виразкову хворобу шлун-
ку. В гемограмi: еритроцити- 3, 0 ·
1012/�, гемоглобiн- 50 г/л, сироватко-
ве залiзо- 9 мкмоль/л, лейкоцити- 4, 1 ·
109/�, базофiли- 1%, еозинофiли- 1%,
паличкоядернi- 3%, сегментоядернi-
58%, лiмфоцити- 33%, моноцити- 5%.
Еритроцити гiпохромнi. Анiзоцитоз,
пойкiлоцитоз. Про яку патологiю свiд-
чить дана картина?

A. Хронiчна постгеморагiчна гiпохромна
залiзодефiцитна анемiя
B. Гостра постгеморагiчна гiпохромна
залiзодефiцитна анемiя
C. Гемолiтична анемiя
D. �12-фолiєводефiцитна гiперхромна
анемiя
E. Хронiчна постгеморагiчна гiперхром-
на залiзодефiцитна анемiя

119. Хворiй 69 рокiв. Скарги на бiль
у кiстках, слабкiсть. Аналiз перифе-
ричної кровi: лейкоцити- 65 · 109/�,
ер.- 2 · 1012/�, Hb- 63 г/л, тромбоцити-
30 · 109/�. Лейкоцитарна формула:
бласти- 90%, мiєлоцити- 4%, сегменто-
ядернi нейтрофiли- 4%, моноцити- 1%,
лiмфоцити- 1%. Цитохiмiя бластних клi-
тин: МПО позитивна 80%, лiпiди пози-
тивнi 50%, PAS-позитивна реакцiя в ди-
фузнiй формi 40%. Який це варiант лей-
козу?

A. Гострий мiєлоїдний лейкоз з ознаками
дозрiвання
B. Гострий мiєлоїдний лейкоз з мiнiмаль-
ними ознаками диференцiювання
C. Гострий монобластний лейкоз
D. Гострий панмiєлоз з мiєлофiброзом
E. Гострий недиференцiйований лейкоз

120.Хворому 73 роки. Надiйшов до гема-
тологiчного вiддiлення з геморагiчним
синдромом. Аналiз периферичної кровi:
лейкоцити- 42·109/�, ер.- 3, 1·1012/�, Нb-
107 г/л, тромбоцити- 99 · 109/�. Лейкоци-
тарна формула: бласти- 70%, паличко-
ядернi нейтрофiли- 2%, сегментоядернi
нейтрофiли- 13%, лiмфоцити- 15%. Ци-
тохiмiя бластних клiтин: МПО слабо по-
зитивна в 10%, PAS-позитивна реакцiя
у дифузнiй формi в 40%; неспецифiчна
естераза позитивна в 100%, повнiстю
пригнiчується фторидом натрiю. Який
це варiант лейкозу?



Крок 3 Лабораторна дiагностика (україномовний варiант) 2015 рiк, осiнь 15

A. Гострий монобластний лейкоз
B. Гострий еритролейкоз
C. Гострий мiєлоїдний лейкоз з мiнiмаль-
ними ознаками диференцiювання
D. Гострий панмiєлоз з мiєлофiброзом
E. Гострий недиференцiйований лейкоз

121. Хворому 64 роки. Гепатосплено-
мегалiя. Аналiз периферичної кровi:
лейкоцити- 95 · 109/�, ер.- 3, 2 · 1012/�,
Hb- 104 г/л, тромбоцити- 325 · 109/�.
Лейкоцитарна формула: бласти- 7%,
мiєлоцити- 18%, метамiєлоцити- 2%, па-
личкоядернi нейтрофiли- 15%, сегмен-
тоядернi нейтрофiли- 34%, еозинофiли-
5%, базофiли- 9%, моноцити- 4%,
лiмфоцити- 6%. Для якого захворюван-
ня характернi данi змiни кровi?

A. Хронiчний мiєлолейкоз (хронiчна
фаза)
B. Хронiчний мiєлолейкоз (фаза акселе-
рацiї)
C. Хронiчний мiєлолейкоз (бластний
криз)
D. Хронiчний нейтрофiльний лейкоз
E. Гострий базофiльний лейкоз

122. В гемограмi: лейкоцитiв- 250 ·
109/�, еритроцитiв- 3, 7 · 1012/�,
гемоглобiн- 110 г/л, мiєлобластiв- 4%,
промiєлоцитiв- 2%, метамiєлоцитiв- 7%,
паличкоядерних- 16%, сегментоядерних-
35%, еозинофiлiв- 5%, базофiлiв-
2%, лiмфоцитiв- 4%, моноцитiв- 3%;
еритрокарiоцити- 2 на 100 лейкоцитiв.
Для якої стадiї хронiчного мiєлолейкозу
характерна дана гемограма?

A. Розгорнутої
B. Початкової
C. Акселерацiї
D. Бластного кризу
E. Жодної з перерахованих

123. Хворий 4-х рокiв надiйшов до гема-
тологiчного вiддiлення зi скаргами на
рiзку слабкiсть, блiдiсть i жовтушнiсть
шкiри, iктеричнiсть склер, лихоманку,
темне забарвлення сечi. Гепатосплено-
мегалiя. В периферичнiй кровi озна-
ки нормохромної анемiї. Ретикулоцити-
11%. Виражений анiзоцитоз, мiкро-
цитоз еритроцитiв. Бiлiрубiн прямий-
7 мкмоль/л, бiлiрубiн непрямий- 67,2
мкмоль/л. Уробiлiнурiя. Проба Кумбса
з власними еритроцитами: позитивна.
Про яке захворювання йде мова в да-
ному випадку?

A. Iмунна гемолiтична анемiя
B. Апластична анемiя
C. Мегалобластна анемiя
D. Залiзодефiцитна анемiя
E. Гостра постгеморагiчна анемiя

124. Хлопцевi 18 рокiв, виходець з Цен-
тральної Африки. Шiсть мiсяцiв то-
му виявлено нормохромну анемiю. Мi-
кроскопiчне дослiдження периферичної
кровi: анiзоцитоз, елiптоцитоз, макро-
цитоз, пойкiлоцитоз, серповиднi та мi-
шенеподiбнi еритроцити. Ваш попере-
днiй дiагноз:

A. Серповидноклiтинна анемiя
B. Апластична анемiя
C. Залiзодефiцитна анемiя
D. Мегалобластна анемiя
E. Гостра постгеморагiчна анемiя

125. У хворого скарги на загальну слаб-
кiсть, жовтушнiсть шкiрних покривiв.
У результатi дослiдження кровi вияв-
лено ознаки нормохромної анемiї. Лей-
коцитарна формула в межах норми.
Ретикулоцити- 48%. Морфологiя ери-
троцитiв - мiкросфероцитоз, пойкiлоци-
тоз. Осмотична резистентнiсть еритро-
цитiв знижена. Вмiст непрямого бiлiру-
бiну в сироватцi кровi- 24 мкмоль/л. По-
зитивна реакцiя на уробiлiн в сечi. У ви-
порожненнях велика кiлькiсть стеркобi-
лiногену. Для якої патологiї характерна
зазначена картина?

A. Мiкросфероцитарна гемолiтична ане-
мiя (хвороба Мiнковського-Шоффара)
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Апластична анемiя
D. Мегалобластна анемiя
E. Велика таласемiя (Анемiя Кулi)

126. До гематологiчного вiддiлення че-
рез тиждень пiсля перенесеного грипу
госпiталiзовано жiнку 24-х рокiв зi скар-
гами на рiзку слабкiсть, бiль у попере-
ку та правому пiдребер’ї. Об’єктивно:
шкiра i слизовi оболонки блiдi i жов-
тяничнi, гепатомегалiя. В кровi: лей-
коцитоз; ознаки нормохромної анемiї;
ретикулоцити- 8%. Непрямий бiлiрубiн-
38 мкмоль/л. Пряма проба Кумбса по-
зитивна. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Набута аутоiмунна гемолiтична ане-
мiя
B. Апластична анемiя
C. Залiзодефiцитна анемiя
D. Мегалобластна анемiя
E. Гостра постгеморагiчна анемiя

127. Хворому 42 роки. Прихована кро-
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вовтрата в результатi виразки дванад-
цятипалої кишки. Аналiз перифери-
чної кровi: WBC- 5, 9 · 109/�, RBC-
3, 45 · 1012/�, Hb- 54 г/л, Ht- 19,1%, MCV-
55,4 фл, МСН- 15,7 пг, МСНС- 283 г/л,
RDW- 25,0%, PLT- 151, 0 · 109/�, еритро-
цитарна гiстограма показує переважан-
ня мiкроцитiв. У мазку периферичної
кровi гiпохромiя i мiкроцитоз еритроци-
тiв. Сироваткове залiзо та феритин зни-
женi, трансферин пiдвищений. На пiд-
ставi даних дослiдження кровi поставте
попереднiй дiагноз захворювання:

A. Залiзодефiцитна анемiя
B. Мегалобластна анемiя
C. Гемолiтична анемiя
D. Апластична анемiя
E. Анемiя хронiчних захворювань

128. Дiвчинка 12-ти рокiв надiйшла до
стацiонару зi скаргами на болi в попе-
рековiй дiлянцi та внизу живота, частi
болючi сечовипускання малими порцiя-
ми. Температура тiла значно пiдвищена
(до 40oC). В ходi дослiдження сечi вста-
новлено: вiдносна густина - низька, реа-
кцiя - кисла, бiлок - 0,8 г/л, значна пiурiя,
мiкрогематурiя. При проведеннi посiву
сечi отримано рiст E. сoli (200000 мiкро-
бних тiл/мл). Для якого захворювання
характернi данi змiни сечi?

A. Гострий пiєлонефрит
B. Гострий гломерулонефрит
C. Цистит
D. Амiлоїдоз
E. Нефротичний синдром

129. Хворий 28-ми рокiв надiйшов зi
скаргами на рiзку слабкiсть, набряк
обличчя, гомiлок, головний бiль. Скар-
ги з’явилися раптово, через тиждень пi-
сля перенесеної ангiни, одночасно рiз-
ко зменшилася кiлькiсть видiленої се-
чi, яка має червоно-бурий колiр. Ана-
лiз сечi: дiурез- 300 мл, колiр - червоно-
бурий, прозорiсть - каламутна, вiдносна
густина- 1030, реакцiя - слабокисла. Мi-
кроскопiя сечi: нирковий епiтелiй- 5-6 в
п/з, лейкоцити- 4-6 в п/з, еритроцити по-
над 80 в п/з, цилiндри гiалiновi- 1-2 в п/з,
цилiндри зернистi- 1-2 в п/з. Бiлок- 4 г/л.
Для якого захворювання характернi да-
нi змiни сечi?

A. Гострий гломерулонефрит
B. Гострий пiєлонефрит
C. Цистит
D. Амiлоїдоз
E. Нефротичний синдром

130. Хвора надiйшла зi скаргами на нир-

кову кольку, що супроводжується ча-
стим болiсним сечовипусканням, змен-
шенням дiурезу. В ходi дослiдження се-
чi виявлено: реакцiя - кисла, лейкоци-
ти - поодинокi в п/з, клiтини перехiдно-
го епiтелiю розмiщенi групами, гiалiно-
вi цилiндри - поодинокi в п/з, кристали
сечової кислоти - значна кiлькiсть (пе-
реважно списоподiбнi). Мiкрогематурiя
(еритроцити переважно вилуженi), про-
теїнурiя. Яку патологiю можна припу-
стити?

A. Сечокам’яна хвороба
B. Хронiчна ниркова недостатнiсть
C. Гострий пiєлонефрит
D. Цистит
E. Нефротичний синдром

131. У хворого дiурез в межах норми,
реакцiя сечi - рiзко лужна, вiдносна гу-
стина - нормальна, колiр не змiнений,
осад - слизово-гнiйний, в’язкий. В ходi
дослiдження осаду виявлена мала кiль-
кiсть клiтин, лейкоцити - набухлi, збiль-
шенi, частково зруйнованi; еритроцити
- незмiненi; елементи перехiдного епiте-
лiю сечового мiхура - поодинокi; наявнi
аморфнi фосфати та кристали трипель-
фосфатiв. Для якої патологiї характернi
данi змiни сечi?

A. Хронiчний цистит
B. Хронiчний пiєлонефрит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Нефротичний синдром
E. Гостра ниркова недостатнiсть

132. Чоловiк 65-ти рокiв скаржиться на
тупий бiль у поперековому вiддiлi, вияв-
лено артрит великих суглобiв, охроноз
шкiри. Сеча хворого темнiшає на повi-
трi; в нiй виявлено велику кiлькiсть го-
могентизинової кислоти. Вкажiть, для
якого спадкового захворювання хара-
ктерна описана клiнiчна картина:

A. Алкаптонурiя
B. Лейциноз
C. Цистатiонурiя
D. Фенiлкетонурiя
E. Гiпероксалурiя

133. Хворий госпiталiзований до клiнi-
ки зi скаргами на гострi оперiзуючi бо-
лi у животi протягом доби, багаторазо-
ву блювоту. Лабораторнi данi: сирова-
тка кровi - α-амiлаза- 100 мг/год. мл;
лактатдегiдрогеназа- 7 мкмоль/год. мл;
лiпаза- 300 Од/л; лужна фосфатаза- 35
Од/л; сеча - α-амiлаза (дiастаза)- 240
мг/год мл. Про який дiагноз свiдчать да-
нi лабораторного аналiзу кровi та сечi?
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A. Гострий панкреатит
B. Апендицит
C. Хронiчний панкреатит
D. Проривна виразка шлунку
E. Холестаз

134. Назвiть фермент, пiдвищення
активностi якого використовується як
дiагностичний критерiй новоутворень
передмiхурової залози та метастазiв цiєї
пухлини?

A. Пiдвищення активностi КФ
B. Пiдвищення активностi ЛФ
C. Пiдвищення активностi АсАТ
D. Пiдвищення активностi фруктозо-1-
фосфатальдолази
E. Пiдвищення активностi ГГТ

135. Пацiєнт скаржиться на слабкiсть,
зниження апетиту, свербiння шкiри, бiль
у животi, потемнiшання сечi. Якi з на-
званих ферментiв видiляються з жовчi
та можуть бути iндикаторами холеста-
зу?

A. ЛФ, ГГТП, ЛАП
B. АлАТ, АсАТ
C. ЛДГ, МДГ
D. СДГ, ГГТ
E. Амiлаза, лiпаза

136. У лiтньої жiнки, яка має в анамнезi
жовчнокам’яну хворобу, протягом доби
спостерiгаються слабкiсть, бiль у живо-
тi, нудота, багаторазова блювота. В ходi
лабораторного бiохiмiчного дослiджен-
ня спостерiгається значне пiдвищення
ЛФ та ЛАП. Про який дiагноз свiдчать
данi лабораторного аналiзу кровi?

A. Холестаз (обструкцiя жовчних прото-
кiв)
B. Гострий панкреатит
C. Апендицит
D. Вiрусний гепатит
E. Цироз печiнки

137. Дитину довго лiкували з приводу
тривалої пневмонiї, призначаючи в ве-
ликих дозах антибiотики. Наприкiнцi лi-
кування лiкар вiдзначив, що з’явилася
кровоточивiсть ясен. В ходi лаборатор-
ного дослiдження нестача яких вiтамiнiв
може бути виявлена?

A. С, К
B. �1, �2
C. А, Е
D. РР, D
E. �6, Н

138. У пацiєнта спостерiгається помiрне
пiдвищення трансамiназ (АлАТ i АсАТ)
протягом 6-ти мiсяцiв. Вкажiть iмовiрне

захворювання:

A. Хронiчний гепатит
B. Панкреатит
C. Гемолiтична хвороба
D. Холестаз
E. Механiчна жовтяниця

139. У пацiєнта встановлено дiагноз:
гломерулонефрит. Який з перерахова-
них ферментiв не є ферментом нирко-
вого походження i може бути додатково
використаний для оцiнки стану гломеру-
лярної фiльтрацiї?

A. Холiнестераза
B. Лужна фосфатаза
C. Лактатдегiдрогеназа
D. Аспартатамiнотрансфераза
E. Амiлаза

140. Вагiтнiй жiнцi в межах стандар-
тного протоколу обстеження необхiдно
призначити лабораторне дослiдження
для скринiнгу гестацiйного цукрового
дiабету. Для цього слiд обрати:

A. Пероральний тест толерантностi до
глюкози
B. Визначення рiвня глiкозильованого
гемоглобiну кровi
C. Визначення рiвня глюкози кровi на-
тщесерце
D. Визначення рiвня глюкози у добовiй
сечi
E. Визначення рiвня фруктозамiну у
сироватцi

141. Пацiєнту з встановленим дiагнозом
”цукровий дiабет” з метою оцiнки ефе-
ктивностi терапiї призначено визначен-
ня глiкозильованого гемоглобiну. Кое-
фiцiєнт варiацiї методу визначення глi-
козильованого гемоглобiну не повинен
перевищувати:

A. 4%
B. 2%
C. 6%
D. 8%
E. 10%

142. Пацiєнту з iмовiрнiстю цукрового
дiабету призначено визначення глiкози-
льованого гемоглобiну. Для цього лабо-
раторiя повинна визначити фракцiю глi-
козильованого гемоглобiну, яка перева-
жає кiлькiсно та має найтiснiшу коре-
ляцiю зi ступенем гiперглiкемiї. Яка це
фракцiя?
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A. HbA1c
B. HbA1b
C. НbA1a
D. НbА2
E. НbF

143. Пацiєнту з iмовiрним цукровим дiа-
бетом призначено визначення глюкози
в добовiй сечi. Який результат тесту вва-
жається негативним?

A. < 0,2 г/добу
B. < 0,3 г/добу
C. < 0,4 г/добу
D. < 0,4 г/добу
E. < 0,6 г/добу

144. Пацiєнту з iмовiрним цукровим дi-
абетом призначено визначення глюко-
зи капiлярної кровi. Якщо визначення
глюкози передбачається у цiльнiй кро-
вi, дослiдження слiд виконати негайно
пiсля отримання зразка. Завдяки якому
бiохiмiчному процесовi може вiдбувати-
ся зниження концентрацiї глюкози пiд
час зберiгання отриманих зразкiв цiль-
ної кровi?

A. Глiколiз
B. Пентозо-фосфатний цикл
C. Цикл трикарбонових кислот
D. Синтез глiкогену
E. Перетворення глюкози на галактозу

145. У пацiєнта 30-ти рокiв без ожирiння
з вперше виявленим цукровим дiабетом
має бути проведена диференцiальна дi-
агностика цукрового дiабету 1-го та 2-
го типiв. Результати якого тесту будуть
найбiльш iнформативними для виявлен-
ня аутоiмунного процесу проти антиге-
нiв β-клiтин острiвцiв Лангерганса?

A. Визначення в сироватцi аутоантитiл
до спектру антигенiв β-клiтин
B. Оцiнка лiмфоцитарної цитотоксично-
стi в культурах β-клiтин
C. Проведення реакцiї гальмування мi-
грацiї лейкоцитiв у присутностi антигенiв
β-клiтин
D. Визначення рiвня експресiї рецептору
iнтерлейкiна-2 Т-лiмфоцитами
E. Визначення кiлькостi та активностi
NК-клiтин

146. В рамках стандартного протоколу
обстеження хворого на цукровий дiа-
бет 1-го типу призначено дослiдження
мiкроальбумiнурiї. Мiкроальбумiнурiя -
це добова екскрецiя альбумiну у кiлько-
стi:

A. 30-299 мг/добу
B. < 30-299 мг/добу
C. 300-499 мг/добу
D. 15–30 мг/добу
E. 500-1000 мг/добу

147. У новонародженого на 4-ту добу
життя отримана кров для неонатально-
го скринiнгу на галактоземiю. Для цього
в плямах висушеної кровi за допомогою
флуоресцентного методу визначають:

A. Суму концентрацiй галактози i
галактозо-1-фосфата
B. Концентрацiю галактози
C. Концентрацiю галактозо-1-фосфата
D. Концентрацiю галактiтолу
E. Концентрацiю галактонату

148. Для встановлення iндивiдуально-
го ризику розвитку серцево-судинних
ускладнень атеросклерозу пацiєнту, що
проходить антиретровiрусну терапiю,
призначено визначення концентрацiї хо-
лестеролу лiпопротеїнiв низької та висо-
кої щiльностi. Для визначення концен-
трацiї лiпопротеїнiв в плазмi рекомен-
дованим антикоагулянтом є:

A. Етилендiамiнтетраоцтова кислота
B. Фторид натрiю
C. Цитрат натрiю
D. Оксалат калiю
E. Гепарин

149. Концентрацiя холестеролу лiпопро-
теїнiв низької щiльностi є основною ме-
тою, на яку скерована гiпохолестерине-
мiчна терапiя. За концентрацiєю якого
апопротеїну можливо визначення кон-
центрацiї лiпопротеїнiв низької щiльно-
стi?

A. Апопротеїн В100
B. Апопротеїн В48
C. Апопротеїн А1
D. Апопротеїн С2
E. Апопротеїн Е

150. Атерогеннiсть часточок лiпопроте-
їдiв пов’язана з вмiстом в них холестеро-
лу. У пацiєнта з ускладненнями у виглядi
атеросклерозу та пiдвищеною концен-
трацiєю загального холестеролу най-
бiльш iмовiрним буде збiльшення кон-
центрацiї:

A. Лiпопротеїнiв низької щiльностi
B. Лiпопротеїнiв дуже низької щiльностi
C. Лiпопротеїнiв високої щiльностi
D. Лiпопротеїнiв промiжної щiльностi
E. Хiломiкронiв

151. У чоловiка з рiвнем загального
холестеролу - 5,2 ммоль/л, рiвнем хо-
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лестеролу лiпопротеїнiв низької щiль-
ностi - 3,3 ммоль/л та рiвнем холесте-
ролу лiпопротеїнiв високої щiльностi
- 0,8 ммоль/л для встановлення ризи-
ку серцево-судинних ускладнень атеро-
склерозу призначено визначення висо-
кочутливого С-реактивного бiлка. Який
його рiвень свiдчить про високий ри-
зик серцево-судинних ускладнень атеро-
склерозу?

A. > 3,0 мг/л
B. 2,5 - 3,0 мг/л
C. 2,0 - 2,5 мг/л
D. 1,5 - 2,0 мг/л
E. 1,0 - 2,0 мг/л

152. У хворого з свербiнням шкiри, жов-
тяницею, ахолiчними випорожненнями,
сечею темного кольору в ходi лабора-
торного обстеження виявлено збiльшен-
ня концентрацiї в сироватцi лужної фо-
сфатази, γ-глютамiлтранспептидази, за-
гального холестеролу, жовчних кислот.
Про який синдром ураження печiнки
свiдчать цi данi?

A. Холестатичний синдром
B. Цитолiтичний синдром
C. Мезенхiмально-запальний синдром
D. Синдром гострої печiнкової недоста-
тностi
E. Синдром хронiчної печiнкової недо-
статностi

153. З метою лабораторного обстежен-
ня хворого з перiодичними болями за
грудиною пiд час фiзичного наванта-
ження заплановано дослiдження розши-
реної лiпiдограми. Лiкар проiнформував
хворого про правила пiдготовки до до-
слiдження, зокрема, про необхiднiсть до-
тримання 12-годинного перiоду голоду-
вання перед венепункцiєю. Для якого з
показникiв лiпiдограми забiр кровi на-
тще є обов’язковою умовою?

A. Триглiцериди
B. Загальний холестерол
C. Холестерол лiпопротеїнiв високої
щiльностi
D. Холестерол не-лiпопротеїнiв високої
щiльностi
E. Апопротеїн В100

154.Хвора дитина 2-х рокiв фiзично роз-
винена слабко, кiстки черепа чотирику-
тної форми (баштовий череп), перенiс-
ся приплюснуте, очнi щiлини звуженi,
опiрнiсть органiзму до iнфекцiй зниже-
на, шкiра блiда та жовтянична, гепато-
спленомегалiя, колiрний показник - 0,5.
В периферичнiй кровi: зсув влiво до мi-
єлоцитiв та численнi мiшенеподiбнi ери-

троцити. Яку анемiю можна припустити,
спираючись на данi клiнiчної картини та
данi гемограми?

A. Таласемiя
B. Мегалобластна анемiя
C. Залiзодефiцитна анемiя
D. Мiкросфероцитарна анемiя
E. Овалоцитоз

155. Дитина 1,5 рокiв надiйшла до лiкар-
нi з вираженим геморагiчним синдро-
мом, в ходi дослiдження у хворого було
виявлено вiдсутнiсть антигемофiльного
глобулiна (фактора VIII) у плазмi кровi.
Яка з перерахованих хвороб у пацiєнта?

A. Гемофiлiя А
B. Тромбофiлiя
C. ДВС-синдром
D. Хвороба Вiллебранда
E. Хвороба Вакеза

156. Хвора надiйшла до лiкарнi з рапто-
вим розвитком нападу з почастiшанням
дихання, утрудненим видихом, здуттям
грудної клiтки. Свистяче дихання чу-
тно навiть на вiдстанi. У хворої кiлькiсть
еритроцитiв- 4,1 Т/л, лейкоцитiв- 8,0 Г/л;
сегментоядерних- 40%, паличкоядерних-
4%, лiмфоцитiв- 26%, моноцитiв- 6%,
еозинофiлiв- 24%. Яке захворювання
представлено?

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

157. Хворий 55-ти рокiв надiйшов iз за-
гостренням бронхоектатичної хвороби.
Аналiз мокротиння: 600 мл, запах гни-
лiсний, сiрувато-жовте, слизово-гнiйне,
помiрно в’язке, грудочково-клаптикове.
Мiкроскопiчно: лейкоцити - велика
кiлькiсть, еритроцити - поодинокi, аль-
веолярнi клiтини - помiрна кiлькiсть, мi-
сцями в скупченнях, епiтелiй бронхiв -
подекуди поодинокi, еластичнi волокна,
мiкобактерiї туберкульозу не виявлено.
Якi ще характернi елементи можливо
виявити у мокротиннi при бронхоекта-
тичнiй хворобi?

A. Пробки Дiтриха
B. КристалиШарко-Лейдена
C. Коралоподiбнi волокна
D. Клiтини плаского епiтелiю
E. Вiдбитки епiтелiю язика

158. В ходi дослiдження калу встановле-
но: консистенцiя калу рiдка, запах гниль-
ний, рН- 8,5. В ходi мiкроскопiї виявле-
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на помiрна кiлькiсть м’язових волокон,
перетравлена клiтковина, крохмаль, со-
лi жирних кислот, кристали трипель-
фосфату, лейкоцити з дегенеративними
змiнами. Який дiагноз можна припусти-
ти?

A. Гнильна диспепсiя
B. Бродильний колiт
C. Спастичний колiт
D. Виразково-некротичний колiт
E. -

159. При кольпоцитологiчному дослi-
дженнi вагiтної жiнки 28-ми рокiв (тер-
мiн вагiтностi 5 мiсяцiв) в цитологiчному
мазку було виявлено: клiтини всiх шарiв
пiхвового епiтелiю, в тому числi параба-
зальнi клiтини. Вiдзначається розташу-
вання їх окремо, пласти вiдсутнi. Карiо-
пiкнотичний iндекс 15%. Якому виснов-
ку вiдповiдає дана цитологiчна картина
мазку?

A. Загроза переривання вагiтностi
B. Цитологiчна картина не суперечить
клiнiчному дiагнозу
C. Запальний тип мазку
D. Цитологiчна картина вiдповiдає тер-
мiну вагiтностi
E. Цитологiчна картина без особливо-
стей

160. Чоловiк 32-х рокiв, одружений 3 ро-
ки, дiтей не має. Результати дослiджен-
ня еякуляту: кiлькiсть - 3мл; колiр, за-
пах, каламутнiсть - звичайнi; в’язкiсть -
бiльш нiж 2 см; рН- 8; кiлькiсть сперма-
тозоїдiв - 50 млн. в 1 мл; кiнезисграма
- астенозооспермiя; спермограма - нор-
мальнi форми сперматозоїдiв - 60%, па-
тологiчнi - 40%, з яких патологiї шийки
та хвоста складають 35%; лейкоцити -
12-15 у полi зору мiкроскопу, епiтелiй
передмiхурової залози - 3-5 у полi зору
мiкроскопу. Якi найбiльш iмовiрнi при-
чини безплiддя?

A. Простатит
B. Епiдидимiт
C. Везикулiт
D. Уретрит
E. Орхiт

161. Чоловiк 55-ти рокiв, хворiє 10 ро-
кiв, лiкувався з приводу туберкульо-
зу легень. Пiд час мiкроскопiчного до-
слiдження мокротиння, фарбованого
за Паппенгеймом, виявленi лiмфоцити,
нейтрофiли, полiморфнi клiтини пла-
ского епiтелiю з вираженими ознаками
злоякiсностi. Визначте цитологiчний дi-
агноз:

A. Пласкоклiтинний рак легень помiрної
диференцiацiї
B. Аденокарцинома легень
C. Туберкульоз легень
D. Пневмонiя
E. Недиференцiйований рак легень

162. У хворого 63-х рокiв з нетиповим
перебiгом пневмонiї у цитограмi лiмфа-
тичного вузла виявленi атиповi, рiзко
полiморфнi клiтини плаского епiтелiю.
Про що свiдчить дана цитограма?

A. Метастаз пласкоклiтинного раку
легень до лiмфатичного вузла
B. Метастаз аденокарциноми легень до
лiмфатичного вузла
C. Лiмфогранулематоз
D. Лiмфосаркома
E. Пневмонiя

163. Хвора 32-х рокiв, 10-й день оваро-
менструального циклу. В цитологiчно-
му препаратi з поверхнi шийки матки
виявленi клiтини цилiндричного епiте-
лiю у виглядi моношарових пластiв та
скупчень зi збiльшеними ядрами, але зi
збереженим ядерно-цитоплазматичним
спiввiдношенням, грубим хроматином та
чiткими контурами. Для якого процесу
характернi змiни цилiндричного епiте-
лiю?

A. Реактивнi змiни
B. Гостре запалення
C. Хронiчне запалення
D. Доброякiсне переродження
E. Злоякiсне переродження

164. Хвора 53-х рокiв скаржиться на ча-
стi матковi кровотечi. У цитологiчних
препаратах аспiрату з порожнини матки
виявленi клiтини з ознаками злоякiсно-
стi, якi формують розеткоподiбнi утво-
рення та iншi залозистоподiбнi структу-
ри. Який цитологiчний дiагноз можна
поставити?

A. Аденокарцинома тiла матки
B. Пласкоклiтинний рак
C. Хорiокарцинома
D. Залозиста гiперплазiя ендометрiю
E. Пролiферацiя цилiндричного епiтелiю

165. Хвора 55-ти рокiв скаржиться на
збiльшенi лiмфатичнi вузли та болю-
чiсть правої молочної залози. В цитоло-
гiчному препаратi видiлень з молочної
залози виявленi нейтрофiльнi грануло-
цити, плазматичнi клiтини, епiтелiоїднi
клiтини та клiтиниПирогова-Лангханса.
Яке захворювання можна припустити за
результатом цитологiчного дослiджен-
ня?
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A. Туберкульозний мастит
B. Неспецифiчний мастит
C. Фiброаденома
D. Рак Педжета
E. Аденокарцинома

166. У хлопчика 7-ми рокiв при мiкро-
скопiї мазка-вiдбитка шийного лiмфа-
тичного вузла визначено лiмфоїдну гi-
перплазiю та 1% округлих клiтин се-
реднiм дiаметром 22-28 мкм, з великим
ядром з дрiбнозернистого хроматину, з
трьома великими блакитними ядерця-
ми рiзного розмiру, iз синьою вузькою
цитоплазмою та 1% округлих багато-
ядерних клiтин середнiм дiаметром 40-
100 мкм, з великими i малими ядрами
з дрiбнозернистого хроматину, в яких є
одне або два блакитних ядерця рiзного
розмiру, ядра розташованi по усiй цито-
плазмi блакитного кольору. Про дiагно-
стику якої хвороби у першу чергу можна
думати?

A. Лiмфома Ходжкiна
B. Лiмфобластна лiмфома
C. Лiмфаденiт бактерiальний
D. Лiмфаденiт вiрусний
E. Пролiмфоцитарна лiмфома

167. В ходi навчання в iнтернатурi мо-
лодий лiкар ознайомлюється з рiзними
формами роботи: виконанням рiзнома-
нiтних аналiзiв, статистикою, контро-
лем якостi, пiдготовкою звiтiв про робо-
ту лабораторiї та iн. Що найголовнiше
повинен засвоїти лiкар пiд час навчання
в iнтернатурi за фахом ”клiнiчна лабо-
раторна дiагностика”?

A. Знання, умiння i навички для виконан-
ня всiх груп аналiзiв
B. Статистичну обробку результатiв
аналiзiв
C. Пiдготовку звiтiв про роботу лабора-
торiї
D. Проведення контролю якостi вико-
нання аналiзiв
E. Участь у колективнiй роботi лабора-
торiї

168. За контроль якостi аналiзiв у лабо-
раторiї несе вiдповiдальнiсть завiдувач.
Але є сумнiви щодо його здатностi пов-
нiстю вiдповiдати за цей процес. Хто ви-
дiляє фiнанси для забезпечення контро-
лю якостi аналiзiв у лабораторiї?

A. Керiвник установи
B. Головний фiнансист установи
C. Керiвник юридичного вiддiлу
D. Помiчник завiдувача, який вiдповiдає
за контроль
E. Завiдувач лабораторiї

169. Чоловiк 30-ти рокiв потрапив до лi-
карнi з остудою, лихоманкою i сильним
головним болем. Два роки тому вiн вiд-
вiдав Танзанiю, де заразився малярiєю
Pl-ovale. На пiдставi яких критерiїв ми
можемо пiдтвердити дiагноз ”малярiя”?

A. Наявнiсть зернистостi Шюффнера,
незначне збiльшення уражених еритро-
цитiв та змiна форми на овалоподiбну,
шизоїти мiстять менше 13 мерозоїдiв
B. В еритроцитах нормального розмiру
виявленi дрiбнi кiльця, iнодi з подвiйними
точками хроматину, та гаметоцити у
виглядi сигар
C. Трофозоїти мають псевдоподiї та зда-
тнi пересуватися всерединi еритроцита
[vivax-живий], викликаючи збiльшення
та деформацiю клiтин
D. Трофозоїти Р malariae практично
нерухомi в мазках, найчастiше вигля-
дають як тiльця або стрiчки. Ураженi
еритроцити не деформованi
E. У кровi знайденi лейшманiї

170. Чоловiк 26-ти рокiв вiдвiдав Гвате-
малу. Пiсля повернення додому у хво-
рого спостерiгалася субфебрильна тем-
пература, через добу - лихоманка, яка
супроводжувалася остудою та болем у
м’язах. Хворому був поставлений дiа-
гноз ”малярiя”. Збудник - Pl. tropica. Яка
з наведених картин вiдповiдає дiагнозу?

A. В еритроцитах нормального розмiру
виявленi дрiбнi кiльця, iнодi з подвiйними
точками хроматину, та гаметоцити у
виглядi сигар
B. Наявнiсть зернистостi Шюффнера,
незначне збiльшення уражених еритро-
цитiв та змiна їх форми на овалоподiбну,
шизоїт мiстить менше 13-ти мерозоїдiв
C. Трофозоїти мають псевдоподiї i здатнi
пересуватися всерединi еритроцита (vi-
vax-живий), викликаючи збiльшення та
деформацiю клiтин
D. Трофозоїти Р. malariae практично не-
рухомi в мазках, частiше виглядають як
тiльця або стрiчки. Ураженi еритроцити
не деформованi
E. Лейшманiоз

171. У дитини 3-х рокiв зi скаргами на
слабкiсть та знесилення лiмфовузли не
збiльшенi. В кровi: лейкоцитоз- 30 г/л,
нейтрофiлiв- 15%, лiмфоцитiв- 74%,
моноцитiв- 11%, еритроцити без особли-
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востей. Яку хворобу можна припустити?

A. Малосимптомний iнфекцiйний лiмфо-
цитоз
B. Iнфекцiйний мононуклеоз
C. Грип
D. Свинка
E. Лiмфогранулематоз

172. У хворої 38-ми рокiв лiмфаденопа-
тiя, ангiна, лихоманка. У периферичнiй
кровi: лейкоцитоз 30 Г/л. В гемогра-
мi: нейтрофiли- 37%, лiмфоцити- 31%,
моноцити- 11%, вiроцити- 20%. Лiмфо-
цити переважно з широкою цитопла-
змою базофiльного кольору, еритроци-
ти без особливостей. Яке захворювання
можна припустити?

A. Iнфекцiйний мононуклеоз
B. Малосимптомний iнфекцiйний лiмфо-
цитоз
C. Хронiчний лiмфолейкоз
D. Гострий лейкоз
E. Хронiчний моноцитарний лейкоз

173. Хворiй 38 рокiв. У периферичнiй
кровi: лейкоцитоз 30 Г/л, нейтрофiльоз,
зсув нейтрофiлiв до мiєлоцитiв, еритро-
цити без особливостей. Який це вид зсу-
ву влiво?

A. Лейкемоiдний
B. Регенеративний
C. Дегенеративний
D. Регенеративно-дегенеративний
E. Лейкемоiдно-дегенеративний

174. Хворий надiйшов до клiнiки з пере-
ламом ребер, крiм того хворий скаржи-
ться на бiль у попереку та кiстках. За
три роки зрiст хворого зменшився на 15
см. Кiлькiсть еритроцитiв i гемоглобiну
в межах норми. Помiрний лейкоцитоз з
регенераторним зсувом влiво. ШОЕ- 70
мм/год. Яке захворювання представле-
но?

A. Множинна мiєлома
B. Лiмфосаркома
C. Метастаз раку до кiсткового мозку
D. Лiмфогранулематоз
E. Хвороба Вальденстрема

175. Хворий 59-ти рокiв скаржиться на
бiль у кiстках. У хворого на тiлi легко
з’являються синцi, та перiодично з’явля-
ються кровотечi. У периферичнiй кро-
вi: нормохромна анемiя, тробоцитопе-
нiя, лейкопенiя. В лейкоформулi: лiм-
фоцитоз с моноцитозом. У кiстковому
мозку: лiмфоцитоз 60%, 15% плазмати-
чних клiтин; ШОЕ- 60 мм/год. На еле-
ктофореграмi виражений М-градiєнт з

µ-ланцюгами. Яке захворювання у пацi-
єнта?

A. Хвороба Вальденстрема
B. Хронiчний мiєлолейкоз
C. Множинна мiєлома
D. Лейкемоїдна реакцiя
E. Хронiчний лiмфолейкоз

176. Хворiй 15 рокiв. Встановлений дiа-
гноз ”гострий лейкоз”. У кровi 60% бла-
стiв. Клiтини великi, полiморфнi, з ря-
сною зернистiстю; реакцiї на пероксида-
зу, альфанафтiлестеразу та кислi муко-
полiсахариди - позитивнi. Який це варi-
ант лейкозу?

A. Промiєлоцитарний
B. Лейкоз, що не пiддається диференцiа-
цiї
C. Мiєлобластний
D. Лiмфобластний
E. Мегакарiобластний

177.Хворому 73 роки. Рентгенологiчно в
дiлянцi лiвого стегна виявлена пухлина.
У пунктатi пухлини 100% плазматичних
клiтин, переважно зрiлих. Яке захворю-
вання у пацiєнта?

A. Плазмоцитома
B. Метастаз раку
C. Гострий лейкоз
D. Туберкульоз кiстки
E. Саркома кiстки

178. Хворий 75-ти рокiв надiйшов до лi-
карнi з лихоманкою, слабкiстю, кашлем
з мокротинням. Аналiз мокротиння: ко-
лiр - сiрий, консистенцiя - драглиста,
форма - зерниста. Мiкроскопiчно: лей-
коцити - невелика кiлькiсть; еритроци-
ти - поодинокi в полi зору; альвеолярнi
клiтини, частково у станi жирової дис-
трофiї, - велика кiлькiсть; епiтелiй брон-
хiв, частково метаплазований, - невели-
ка кiлькiсть; мiкобактерiї туберкульозу
не виявлено. Яке захворювання можна
припустити в даному випадку?

A. Десквамативна пневмонiя
B. Гострий бронхiт
C. Бронхiальна астма
D. Хронiчний бронхiт
E. Актиномiкоз легенiв

179. У хворого хронiчний бронхiт. У мо-
кротиннi: еритроцити - поодинокi в полi
зору; лейкоцити - велика кiлькiсть; аль-
веолярнi клiтини - небагато, подекуди
скупченнями; епiтелiй бронхiв, частко-
во метаплазований, - велика кiлькiсть;
подекуди спiралi Куршмана; фiбрин во-
локнистий - клаптями; мiкобактерiї ту-
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беркульозу не виявлено. Якi з наявних
морфологiчних елементiв дозволяють
стверджувати, що доставлений матерiал
- мокротиння?

A. Альвеолярнi клiтини
B. Фiбрин
C. Еозинофiли
D. Епiтелiй бронхiв
E. Лейкоцити

180. Чоловiк 40-ка рокiв скаржиться на
рiзку загальну слабкiсть, бiль у м’язах
та суглобах, пiдвищення температури тi-
ла до 38, 6oC. У кровi: помiрна анемiя,
пiдвищена ШОЕ, лейкоцитоз; у сечi: по-
мiрна протеїнурiя, мiкрогематурiя. Для
пiдтвердження дiагнозу хворому при-
значено протеїнограму бiлкiв сироватки
кровi. Який метод використовується для
роздiлення бiлкiв?

A. Iмуноелектрофорез
B. Полярографiя
C. Iмуноферментний аналiз
D. Хроматографiя
E. IЧ спектроскопiя

181. Пiд час обстеження пацiєнта на
СНIД було отримано два позитивних
результати iмуноферментного аналiзу
(IФА). Який метод потрiбно використа-
ти для виключення псевдопозитивного
результату?

A. Iмуноблотинг
B. Радiоiмунний аналiз
C. Люмiнесцентний аналiз
D. Iмунофлуоресценцiю
E. Молекулярну гiбридизацiю

182. Для визначення молекулярної маси
нових лiкарських речовин, а також оцiн-
ки iзотонiчної концентрацiї може бути
використаний метод:

A. Потенцiометрiї
B. Полярографiї
C. рН-Метрiї
D. Крiоскопiї
E. Флуориметрiї

183. У лiкувально-профiлактичному за-
кладi планується реорганiзацiя лабора-
торних пiдроздiлiв. Органiзацiйна стру-
ктура лабораторної служби залежить
вiд:

A. Профiлю лiкувально-
профiлактичного закладу
B. Джерела фiнансування
C. Потужностi лiкувально-
профiлактичного закладу
D. Рiвня медичної допомоги
E. Кiлькостi лiкарiв-лаборантiв

184. У положеннi про клiнiчну лабора-
торну дiагностику (КДЛ) повинно наво-
дитися посилання на документ, де мають
бути вказанi функцiї пiдроздiлу, перелiк
дослiджень, що їх виконує пiдроздiл, не-
обхiдна апаратура та методи. Яку назву
має цей документ?

A. Паспорт КДЛ
B. Закон
C. Типовi штатнi нормативи
D. Наказ головного лiкаря ЛПЗ
E. Стандарти якостi

185. У хворого 40-ка рокiв раптово роз-
винувся правобiчний гемiпарез, пору-
шення мови, незначний головний бiль.
На КТ: гiподенсивний осередок в лiвiй
пiвкулi, в лiкворi позитивна реакцiя Вас-
сермана. Було поставлено дiагноз: ”ней-
росифiлiс”. Який показник рН в лiкворi
найбiльш iмовiрний?

A. 8,5
B. 7,4
C. 5,5
D. 6,9
E. 4,2

186. У дiвчинки 12-ти рокiв раптово пiд-
вищилася температура тiла до 39oC, ви-
ник головний бiль, болi в м’язах. В хо-
дi огляду: позитивний менiнгеальний
синдром. Пiсля проведення люмбальної
пункцiї стан значно покращився. В спин-
номозковiй рiдинi виявлено пiдвищення
тиску до 400 мм вод.ст., лiквор прозо-
рий, безбарвний, бiлок- 0,37 г/л, цукор-
3,2 ммоль/л. Незначний лiмфоцитарний
плеоцитоз. Встановiть попереднiй дiа-
гноз:

A. Серозний менiнгiт
B. Полiомiєлiт
C. Туберкульозний менiнгiт
D. Клiщовий енцефалiт
E. Субарахноїдальний крововилив

187. Хворому 48 рокiв. Аналiз пери-
феричної кровi: еритроцитiв- 3,5 т/л,
лейкоцитiв- 4,9 г/л, гемоглобiн- 95 г/л,
MCV- 85 фл, MCH- 30,1 пг, PLT- 10,0 г/л.
Морфологiчно в мазку кровi визнача-
ються лiмфоцити 75%, з них 65% ста-
новлять ”волохатi” клiтини. В мiєлогра-
мi визначається збiльшення мiєлокарiо-



Крок 3 Лабораторна дiагностика (україномовний варiант) 2015 рiк, осiнь 24

цитiв, лiмфоцити становлять 75%. Тре-
панобiоптат: вогнищево-дифузний рiст
лiмфоїдних клiтин типу пролiмфоцитiв.
Цитохiмiчна реакцiя виявила наявнiсть
лiмфоцитiв з тартрат-резистентною
фракцiєю кислої фосфатази. Який па-
тологiчний процес можна припустити?

A. Волохатоклiтинний лейкоз
B. Гострий мiєлолейкоз (варiант М2)
C. Гострий лiмфобластний лейкоз
D. Лейкемоїдна реакцiя
E. Хронiчний лiмфолейкоз

188. Хвору 27-ми рокiв госпiталiзовано з
проявами геморагiчного синдрому. Дай-
те висновок про причину кровотечi пе-
техiального типу: Е = 2,8 Т/л; Л = 5,0 Г/л;
Т = 300 Г/л. Тести коагулограми в нормi.
Агрегацiя тромбоцитiв з адреналiном,
АДФ - вiдсутня. Ретракцiя кров’яного
згустка знижена. Ваш висновок:

A. Дезагрегацiя i тромбоцитопатiя
B. Тромбоцитопенiя
C. Аномалiя Мая-Хегглiна
D. Гемофiлiя А
E. Гемофiлiя В

189. Хворому 35 рокiв. В анамнезi: ар-
трит, довгостроково приймав великi до-
зи нестероїдних протизапальних засо-
бiв. В аналiзi кровi: еритроцити- 3,5
Г/л, гемоглобiн- 105 г/л, лейкоцити- 1,2
Г/л, тромбоцити- 180 Г/л, ретикулоцити-
2o/oo. В лейкоформулi: П/я- 1%, С/я-
28%, еозинофiлiв- 4%, Лф- 66%, моно-
цитiв -1%. ШОЕ- 15 мм/год. Клiтиннiсть
пунктату кiсткового мозку низька; в мi-
єлограмi: гiпоплазiя гранулоцитарного
ростку, вiдносна перевага лiмфоїдного
ряду. Iндекс дозрiвання нейтрофiлiв - 0,3.
Який патологiчний процес можна при-
пустити?

A. Агранулоцитоз
B. Хронiчний мiєлолейкоз
C. Лейкемоїдна реакцiя мiєлоїдного типу
D. Апластична анемiя
E. Хронiчний лiмфолейкоз

190. Цитологiчний препарат бiоптату
слизової оболонки стравоходу представ-
лений пластами клiтин переважно по-
верхневих шарiв багатошарового пла-
ского епiтелiю з дрiбними пiкнотичними
ядрами, тло препарату складають лусо-
чки багатошарового плаского епiтелiю.
Визначте дiагноз:

A. Лейкоплакiя стравоходу
B. Стравохiд Барретта
C. Аденокарцинома стравоходу
D. Езофагiт
E. Пласкоклiтинний рак стравоходу

191.В ходi морфологiчного дослiдження
вагiнального мазка виявленi найпростi-
шi: розмiром 15 мкм, округлi; ядро ви-
довженої форми iз загостреними краями
(сливова кiсточка), ядро має слабоба-
зофiльне забарвлення; цитоплазма го-
могенна, вакуолiзована, мереживна, має
слабобазофiльне забарвлення (за Рома-
новським). У мазку є фрагменти епiте-
лiю з вираженими дегенеративними змi-
нами клiтин. Тло препарату: лейкоцити,
коки, лептотрiкс, гарднерели. Визначте
вид найпростiших:

A. Трихомонади
B. Амеби
C. Мобiлункус
D. Лямблiї
E. Гонококи

192. У дитини 3-х рокiв раптово виникла
”кишкова колька”, блювота. Об’єктив-
но: живiт роздутий, пальпаторно вияв-
ляються щiльнi утворення за ходом ки-
шкiвника. На шкiрi з’явився ”солоний
iнiй”. Аналiз кровi: анемiя нормохромна,
лейкопенiя, ШОЕ- 12мм/год. Аналiз се-
чi: без особливостей. Аналiз калу: стеа-
торея, креаторея, багато кристалiв жир-
них кислот. Яке дослiдження необхiдно
рекомендувати для дiагностування хво-
роби?

A. Потовий тест
B. Дослiдження мiєлограми
C. Дослiдження лiквору
D. Пункцiя регiонарних лiмфовузлiв
E. Визначення гематокриту

193. Пiсля великої операцiї у хворого
виникла сильна кровотеча. В гемоста-
зiограмi: рiзка гiпокоагуляцiя, розчин-
нi фiбрин-мономернi комплекси збiль-
шенi, фiбриноген - 0,5 г/л, тромбоцити
- 40 · 109/�. В препаратi периферiйної
кровi уламки еритроцитiв. Про яку па-
тологiю свiдчить така картина?

A. ДВС-синдром
B. Гемофiлiя А
C. Тромбоцитопатiя
D. Гемофiлiя С
E. Гемофiлiя В

194. Хворий 27-ми рокiв надiйшов до ен-
докринологiчної клiнiки з приводу три-
валого поганого самопочуття, надмiрної
пiтливостi, втрати маси тiла, тремтiння
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рук. Дослiдження функцiї щитоподiбної
залози виявили: Т4- 135нмоль/л, тирео-
тропний гормон (ТSН) - 1,0 мОД/л. Яку
патологiю можна припустити?

A. Тиреоїдна гiперфункцiя
B. Тиреоїдна гiпофункцiя
C. Тиреоїдит Рiделя
D. Тиреоїдит де Кервена
E. Тиреоїдна функцiя в нормi

195. У хворого 53-х рокiв тупий бiль в
епiгастрiї, знижений апетит, вiн не мо-
же вживати м’яснi продукти. В гастро-
скопiчному матерiалi цитолог виявив:
комплекси великих округлих клiтин, якi
утворюють структури у виглядi розеток,
трубочок. Ядра збiльшенi та мiстять гi-
пертрофованi нуклеолi. Хроматин не-
рiвномiрний, гiперхромний. Цитоплазма
вакуолiзована. Яку патологiю можна
припустити?

A. Аденокарцинома
B. Полiп шлунку
C. Гiперплазiя епiтелiю
D. Гастрит
E. Виразка шлунку

196. 40-рiчний слюсар проходить профе-
сiйний огляд в лiкарнi. В анамнезi - зло-
вживання алкоголем. Який лаборатор-
ний показник свiдчить про проблеми зi
станом здоров’я?

A. Загальний холестерин - 9,6 ммоль/л
B. Глюкоза кровi - 3,8 ммоль/л
C. Сечова кислота - 0,20 ммоль/л
D. Креатинiн - 0,080 ммоль/л
E. Сечовина - 6,2 ммоль/л

197. Хвора 26-ти рокiв надiйшла до iн-
фекцiйної лiкарнi зi скаргами на лихо-
манку, слабкiсть, нудоту. Шкiра рiзко пi-
гментована, асцит, печiнка на 2 см висту-
пає з-пiд краю реберної дуги. В кровi: гi-
похромна анемiя, лейкопенiя, ШОЕ- 25
мм рт.ст. В мiєлограмi виявили ретику-
лоендотелiальнi клiтини, якi мiстять ба-
гато тiлець човноподiбної форми розмi-

ром 5х3 мм з ядром та блефаробластом.
Яку патологiю можна припустити?

A. Лейшманiоз
B. Малярiя
C. Лейкемоїдна реакцiя
D. Хронiчний лiмфолейкоз
E. Лiмфогранулематоз

198. У хворого 50-ти рокiв в загально-
му аналiзi кровi визначили анемiю, лей-
коцитоз, тромбоцитопенiю. В лейкоци-
тарнiй формулi бластоподiбнi клiтини
(60%). Яке додаткове дослiдження не-
обхiдно виконати?

A. Дослiдження кiсткового мозку
B. Обмiн залiза
C. Вмiст вiтамiну �12
D. Рiвень глюкози в кровi
E. Кальцитонiн

199. Пацiєнт 17-ти рокiв захворiв гостро.
Скарги на слабкiсть, нездужання, голов-
ний бiль, болiснiсть i збiльшення лiмфа-
тичних вузлiв шиї, пiдвищення темпера-
тури до 38oC. Лiмфатичнi вузли щiльнi,
болiснi пiд час пальпацiї. Хворому слiд
рекомендувати:

A. Обстеження, спостереження
B. Пункцiю лiмфатичного вузла
C. Санаторне лiкування
D. Бiопсiю лiмфатичного вузла
E. Фiзiотерапiю

200.Ухворого 57-ми рокiв нашкiрi щоки
повiльно зростаюче утворення з вираз-
кою. Цитологiчне дослiдження зiскобу:
щiльнi скупчення клiтин середнiх розмi-
рiв. Ядра займають бiльшу частину клi-
тин, полiморфнi i гiперхромнi; лусочки
плаского епiтелiю, оксифiльнi маси. Ци-
тологiчний дiагноз:

A. Пласкоклiтинний рак шкiри
B. Цитограма в межах норми
C. Меланома
D. Базалiома
E. Скiр
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Б зомління обморок пригнічувати угнетать, подавлять
барвник краситель зсілий створоженный промежина промежность
бджола пчела зсідання оседание променевий лучевой
безпечний безопасный зскріб соскоб проносне слабительное
бешиха рожа зупинка остановка пухирчатка пузырчатка
блискавка молния К пухлина опухоль
блювання рвота калитка мошонка п'ята пятка
будівля здание кашлюк коклюш Р
В кволий вялый раптово внезапно
вагітність беременность кисень кислород рідина жидкость
вада порок кінцівка конечность рожевий розовый
вантажівка грузовик кір корь розлад расстройство
вертлюг вертел ковтання глотание рукавичка перчатка
верхівка верхушка комір воротник рух движение
вживання употребление короста чесотка рясний обильный
виготовлення изготовление крейдяний меловый С
викид выброс кровотеча кровотечение садно ссадина
вилуження ощелачивание кульшовий тазобедренный свербіж зуд
вилучити извлечь Л свербіння зудение
вимушений вынужденный легеня лёгкое свідок свидетель
випорожнення испражнения литковий икроножный сеча моча
виразка язва лихоманка лихорадка сечовід мочеточник
висипний сыпной ліжко койка, кровать сибірка сибирская язва
вичікувальний ожидательный лісосмуга лесопосадка синець синяк
відкладений отсроченный лоно лобок сироватка сыворотка
відновитися восстановиться лужний щелочной сідниця ягодица
відносна густина удельный вес лущення шелушение скарга жалоба
відрядження командировка ляскати хлопать скроня висок
відсутній отсутствующий лють злость смоктати сосать
відшарування отслойка М спека жара
вічко зев марення бред спокій покой
вогнице очаг мармуровість мраморность сполука соединение
водень водород межа граница споруда сооружение
вологий влажный метушитися суетиться стегно бедро
воротар привратник миготливий мерцательный стравохід пищевод
вроджений врождённый минущий преходящий стрибок прыжок
всередину внутрь мірошницький мукомельный струс сотрясение
вуглець углерод міхур пузырь суглоб сустав
Г млявий вялый судоми судороги
гавкаючий лающий м'яз мышца суміш смесь
годинник часы Н Т
годуваня кормление набряк отёк термін срок
гомілка голень надання оказание тиждень неделя
гомілковий икроножный надзвичайний чрезвычайный тиснучий давящий
груднина грудина надійшов поступил тім’ячко родничок
гуртожиток общежитие надлишок избыток тістечко пирожное
гума резина надниркова надпочечниковая тремтіння дрожание
Д наднирник надпочечник тулуб туловище
ділянка область, участок назовні кнаружи тягар бремя
долоня ладонь налаштований настроенный У
домішка примесь напад приступ уламок отломок
допоміжний вспомогательный напередодні накануне усуватися устраняться
дотик ощупь невідкладний неотложный уява воображение
доцільність целесообразность невідповідність несоответствие Х
драбинчаста лестничная нежить насморк харкотиння мокрота
дратівливий раздражительный непритомність потеря сознания,

обморок
хвилина минута

дряпання першение непрохідність непроходимость хиткість шаткость
Ж нестача нехватка хребець позвонок
жовтяниця желтуха несумісний несовместимый Ц
жорна жернова ноші носилки цівка струйка
З О цукор сахар
забій ушиб обличчя лицо Ч
забруднення загрязнение одутлість одутловатость чадний угарный
загальмований заторможен ознака признак червоний красный
загальний общий опік ожог черевний брюшной
загрозливий угрожающий опір сопротивление човноподібно ладьеобразно
задушливий удушающий острах боязнь Ш
залізниця железная дорога отруйний отравляющий,

ядовитый
швидкий скорый, быстрый

залишковий остаточный оцет уксус шкіра кожа
залоза железа очеревенний брюшинный шлунок желудок
замулений заиленный П шлуночок желудочек
занедбаний запущенный пахвинний паховый штучний искусственный
занурення погружение пахвовий подмышечный Щ
запалий запавший передміхуровий предстательный щелепа челюсть
запаморочення головокружение передчасний преждевременный щеплення прививка
застосувати применить пігулка пилюля щільність плотность
затримка задержка піхва влагалище щур крыса
затьмарений спутанный,

помрачённый
плодоруйнівний плодоразрушающий Я

захист защита повіки веки ядуха удушье
зашморг удавка подразливий раздражающий ясна дёсна


