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1. У пацiєнта 35-ти рокiв в ходi обсте-
ження виявлено Т-лiмфобластний лей-
коз. Якi з перерахованих реакцiй iденти-
фiкують даний дiагноз?

A. Реакцiя на кислу фосфатазу
B. Реакцiя на С-реактивний бiлок
C. Час рекальцифiкацiї плазми
D. Реакцiя на пероксидазу
E. -

2. При постановцi дiагнозу ”сублейке-
мiчнi форми хронiчного мiєлолейкозу i
остеомiєлофiброз” для пацiєнта має зна-
чення дослiдження:

A. Лейкограми
B. Коагулограми
C. Морфометричних показникiв ядра i
цитоплазми
D. Колiрний показник
E. -

3. При дослiдженнi пацiєнта з хронiчним
мiєлолейкозом нейтрофiли можуть ма-
ти такi морфоцитохiмiчнi особливостi:

A.Анiзоцитоз клiтин
B. Рясна цитоплазматична зернистiсть
C. Синхронне дозрiвання ядра i цитопла-
зми
D. Пiдвищення активностi лужної фо-
сфатази
E. -

4. У пацiєнта 30-ти рокiв дiагностова-
на анемiя з незмiненим показником рiв-
ня ретикулоцитiв. Яка з перерахованих
анемiй спостерiгається у хворого?

A.Анемiя при променевiй хворобi
B. Гемолiтична анемiя
C.Постгеморагiчна анемiя
D.Мегалобластнi анемiї на тлi лiкування
E. -

5. У пацiєнта 43-х рокiв дiагностована
B12-дефiцитна анемiя. Яка зi змiн пока-
зникiв периферичної кровi характерна
для даного дiагнозу?

A. Лейкопенiя з нейтропенiєю i вiдно-
сним лiмфоцитозом
B. Тромбоцитоз
C.Анiзохромiя
D. Нейтрофiльний лейкоцитоз зi зсувом
влiво
E. -

6. При дiагностуваннi у пацiєнта гостро-
го лiмфобластного лейкозу має мiсце
наступна позитивна цитохiмiчна реакцiя:

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

7. У пацiєнта, чоловiка 38-ми рокiв, спо-
стерiгається низький колiрний показник
кровi (0,4). Для якого з перерахованих
захворювань це характерно:

A. Таласемiя
B. Еритроцитопатiя
C. Iмунна гемолiтична анемiя
D.Фолiєводефiцитна анемiя
E. -

8. Який з перерахованих станiв пiдтвер-
джує у хворого 1 стадiю ДВЗ-синдрому?

A. Гiперкоагуляцiя
B.Анемiя
C. Тромбоцитопенiя
D. Гiпокоагуляцiя
E. -

9. У хворого 55-ти рокiв в клiнiчному
аналiзi кровi морфологiчно виявлено
сфероцитоз еритроцитiв. Який дiагноз
з перерахованих можна поставити?

A. Хвороба Мiнковського-Шоффара
B. B12-дефiцитна анемiя
C. Гострий мiєлоїдний лейкоз
D. Внутрiшньосудинний гемолiз
E. -

10. В кiстковому мозку виявлена велика
кiлькiсть сидеробластiв з гранулами за-
лiза. Про яке захворювання кровi йде
мова?

A. Сидероахрестична анемiя
B. Таласемiя
C. Серповидноклiтинна анемiя
D. Залiзодефiцитна анемiя
E. -

11. У рiдинi, взятiй з порожнини пери-
карда у хворих з туберкульозним пери-
кардитом, переважають:

A. Лiмфоцити
B. Еозинофiли
C.Моноцити
D. Лейкоцити
E. -

12. Спiралi Куршмана в мокротиннi спо-
стерiгаються при перерахованих захво-
рюваннях, КРIМ:
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A. Крупозної пневмонiї
B. Раку
C. Туберкульозу
D. Бронхiальної астми
E. -

13. Патогномонiчною для гострого гло-
мерулонефриту змiною iмунограми є:

A. Зниження рiвня комплементу
B. Зниження ЦIКiв
C. Змiна показникiв IgМ
D. Змiна Т-клiтинної ланки
E. Змiна показникiв IgG

14. У нормi вiдносна щiльнiсть спинно-
мозкової рiдини, отриманої при люм-
бальної пункцiї, - 1,006-1,007. До нейро-
хiрургiчного вiддiлення було доставлено
хворого з дiагнозом ”закрита черепно-
мозкова травма”. Як змiниться даний по-
казник у хворого?

A. Зросте до 1,015
B. Знизиться до 1,003
C. 1,006
D. 1,007
E.Не змiниться

15. Для виявлення бактерiальної флори
i найпростiших в гiнекологiчних мазках
найвiдповiднiшим є метод забарвлення:

A. За Романовським-Гiмзою
B. Гематоксилiн-еозином
C. За Папанiколау
D. За Ван-Гiзоном
E. -

16. Для того, щоб цитологiчне дослi-
дження у жiнок репродуктивного вiку
було ефективним, необхiдно дотримува-
тися наступних умов:

A. Брати мазки не пiзнiше, нiж за 5 днiв
до передбачуваного початку менструацiї
B. Брати мазки в останнi 5 днiв менстру-
ального циклу
C. Брати мазки пiд час менструального
циклу
D. Брати мазки в першi 5 днiв менстру-
ального циклу
E. -

17. До цитологiчних ознак лейкоплакiї
шийки матки належить:

A. Наявнiсть зроговiлих без’ядерних
лусочок, що лежать окремо та пластами
B. Вакуолiзацiя цитоплазми
C. Секрецiя
D.Полiмiкробний фагоцитоз
E. -

18. При якiй патологiї пiдвищується зна-
чною мiрою фетальний гемоглобiн?

A. Хвороба Кулi, β-таласемiя
B. Серповидноклiтинна анемiя
C. Рабiзм
D. Лейкоз
E. -

19. Якi речовини використовують у яко-
стi консерванту при зборi сечi для визна-
чення гормонiв кори наднирникiв?

A. Льодяна оцтова кислота
B. Хлороформ
C. Тимол
D. Бензол
E. -

20. Активнiсть якого ферменту знижує-
ться при хронiчних захворюваннях пе-
чiнки, особливо при цирозi?

A. Холiнестераза
B.АлАТ
C. ГГТП
D. Лужна фосфатаза
E. -

21. Вкажiть оптимум рН субстратно-
буферного розчину для визначення
активностi а-амiлази в бiологiчних рiди-
нах:

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

22. Хвора 59-ти рокiв скаржиться на рiзi
й бiль при сечовипусканнi. Сеча каламу-
тна, з запахом амiаку. Питома вага - 1018,
реакцiя лужна, при мiкроскопiї - багато
лейкоцитiв. Яку патологiю можна при-
пустити?

A. Гострий цистит
B. Гострий гломерулонефрит
C.Амiлоїдоз нирок
D. Застiйна нирка
E. -

23. 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. -

24. У хворої 60-ти рокiв при мiкроскопi-
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чному дослiдженнi жовчi виявили бага-
то холестеринових пластiвцiв та криста-
лiв холестерину. При бiохiмiчному дослi-
дженнi жовчi: пiдвищення рiвню холе-
стерину та зниження холатохолестери-
нового коефiцiєнту. Для якого захворю-
вання характернi такi змiни?

A.Жовчнокам’яна хвороба
B. Хронiчний безкам’яний холецистит
C. Хронiчний гепатит
D. Хронiчний панкреатит
E. -

25. Хвора 48-ми рокiв надiйшла до iнфе-
кцiйного вiддiлення з дiагнозом ”лепто-
спiроз”. На 6-й день лiкування стан рiзко
погiршився, з’явилася сонливiсть, болi
в попереку, судоми. Дiурез - 95 мл/добу.
Кров: еритроцити - 2, 3 · 1012/л, лейкоци-
ти - 12 · 109/л, креатинiн - 438 мкмоль/л,
сечовина - 13,0 ммоль/л. Яке ускладнен-
ня у хворої?

A. Гостра ниркова недостатнiсть
B. Гостра печiнкова недостатнiсть
C. Хронiчний пiєлонефрит
D. Iшемiчний iнсульт
E. Iнфаркт нирок

26. Жiнка 48-ми рокiв надiйшла до лi-
карнi з рiзким постiйним болем у верх-
нiй половинi живота, який вiддає у лiве
плече, лопатку, за грудину. Бiль виник
через 6 годин пiсля споживання жирної
їжi. Об’єктивно: шкiра блiда, холодний
пiт, пульс - 100/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст.
У анамнезi виразкова хвороба шлун-
ку. Лабораторнi данi: пiдвищення ШОЕ,
лейкоцитоз, пiдвищення активностi α-
амiлази, лiпази, трипсину. Який буде дiа-
гноз?

A. Гострий панкреатит
B.Перфоративна виразка шлунку
C. Iнфаркт мiокарда
D. Гострий холецистит
E. Загострення виразкової хвороби

27. Хворий 35-ти рокiв надiйшов до лi-
карнi з явищами iнтоксикацiї: блювота,
запаморочення, головний бiль. В анам-
незi грип, перенесений 3 тижнi тому. Ла-
бораторнi показники: вiдносна щiльнiсть
сечi - 1,021; бiлок у сечi - 5 г/л, гематурiя.
У плазмi кровi: бiлок - 45 г/л, альбумiн -
49%, α2-глобулiни - 20%, креатинiн си-
роватки кровi - 120 мкмоль/л. Поставте
дiагноз:

A. Гострий гломерулонефрит
B. Хронiчний гломерулонефрит
C. Гострий пiєлонефрит
D. Туберкульоз нирок
E.Нефротичний синдром

28. У препаратi виявлена у великiй кiль-
костi кокова флора. Спостерiгаються
клаптi цитоплазми, голi ядра епiтелiю.
Визначте тип мазку:

A.Атрофiчний
B. Змiшаний
C.Пролiферативний
D.Промiжний
E.Цитолiтичний

29. У пацiєнта, що хворiє на цукровий дi-
абет, визначили вмiст глiкозильованого
гемоглобiну. Що вiдображає даний пока-
зник?

A. Сумарну ступiнь порушень вуглево-
дневого обмiну на протязi 4-6 тижнiв, що
передували дослiдженню
B. Ступiнь гiпоксiї тканин при цукровому
дiабетi
C. Тяжкiсть ураження печiнки
D. Рiвень гiперглiкемiї пiсля прийому їжi
E. Рiвень глюкози в органiзмi на момент
проведення дослiджень

30. В аналiзi сечi хворої виявлено: слиз в
помiрнiй кiлькостi, лейкоцити - 5-10 в
п/зору, подекуди 20-40 i бiльше, еритро-
цити - 1-2 не в кожному полi зору, незмi-
ненi, епiтелiй сечового мiхура - 3-5 в полi
зору, окремо i групами до 10-15, плаский
епiтелiй - 2-3 в п/зору, кишкова паличка.
Поставте дiагноз:

A. Гострий цистит (кислий)
B. Гострий уретрит
C. Гострий цистит (лужний)
D. Гострий пiєлiт
E.Пролiферативний цистит

31. 3-рiчна дитина хворiє на дисбактерiоз
кишкiвника, на тлi якого розвинувся ге-
морагiчний синдром.Що може бути при-
чиною геморагiй у цiєї дитини:

A.Нестача вiтамiнуK
B.Активацiя тромбопластину тканин
C. Гiповiтамiноз PP
D. Дефiцит фiбриногену
E. Гiпокальцiємiя

32. 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

33. 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:
пiдвищену активнiсть амiнотрансфераз
(АсАТ, АлАТ), ЛДГ. Попереднiй дiагноз:
iнфаркт мiокарду. Який фермент необхi-
дно визначити для уточнення дiагнозу?

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

34. У хлопчика 8-ми рокiв злiва на шиї
виявлено конгломерат лiмфовузлiв. Лiм-
фовузли безболiснi, не з’єднанi мiж со-
бою та навколишнiми тканинами. Пе-
чiнка, селезiнка не збiльшенi. Симптоми
iнтоксикацiї вiдсутнi. У кровi: еритроци-
ти - 4, 5·1012/л, гемоглобiн - 140 г/л, колiр-
ний показник - 0,9, лейкоцити - 9, 2·109/л,
еозинофiли - 3%, паличкоядернi нейтро-
фiли - 6%, сегментоядернi - 66%, лiм-
фоцити - 19%, моноцити - 6%, ШОЕ-
30 мм/год. У бiоптатi лiмфовузла наяв-
нi клiтини Березовського-Штернберга.
Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Лiмфогранулематоз
B.Неспецифiчний лiмфаденiт
C. Гострий лейкоз
D. Токсоплазмоз
E. Iнфекцiйний мононуклеоз

35.Пацiєнту призначено аналiз бiлкових
фракцiй у сироватцi кровi (протеїногра-
му). Який метод можна використати для
роздiлення бiлкових фракцiй?

A. Електрофорез
B.Полярографiю
C. Iмуноферментний аналiз
D. Титрометрiю
E.Полiмеразну ланцюгову реакцiю

36. Хворий 56-ти рокiв ургентно надi-
йшов до лiкарнi з масивною кровотечею
пiсля видалення зуба. Дослiдження пе-
риферичної кровi показали: лейкоцити -
20 Г/л, тромбоцити - 16 Г/л, гемоглобiн -
90 г/л, в формулi 50% бластiв з нiжним
ядром рiзної форми, грубою зернистi-
стю в цитоплазмi. Який дiагноз можна
поставити?

A. Гострий мiєлобластний лейкоз (М3),
потрiбно провести iмунофенотипування
бластiв
B. Лейкемоїдна реакцiя мiєлоїдного типу
C.Порушення системи гемостазу
D. Гiпохромна анемiя
E. Гострий лiмфобластний лейкоз

37. Ургентно надiйшла жiнка 36-ти рокiв
з прогресуючими болями живота. Тем-
пература тiла - 38, 7oC. Прискорене ди-
хання, блiдiсть шкiрних покровiв, живiт
твердий i чутливий. Бiохiмiчно: пiдвище-
на активнiсть амiлази; в периферичнiй
кровi: лейкоцити - 15 Г/л, 5% метамiєло-
цитiв, 63% паличкоядерних, 27% сегмен-
тоядерних нейтрофiлiв, 3% лiмфоцитiв,
2% моноцитiв. Виявлено дегенеративнi
змiни нейтрофiлiв. Поставте дiагноз:

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

38. Жiнка потрапила до лiкарнi зi скар-
гами на гострий бiль в животi з втратою
свiдомостi, блiдiстюшкiрних покривiв. В
анамнезi запалення жовчовивiдних шля-
хiв. Прискорене дихання та ознаки шоку.
АТ- 98/50 мм рт.ст., пульс - 124/хв., озна-
ки асциту. Бiохiмiчнi дослiдження пла-
зми:Na+ - 134 ммоль/л,K+ - 7,1 ммоль/л,
сечовина - 18,2 ммоль/л, креатинiн - 255
ммоль/л, амiлаза - 320 г/(л·год), глюкоза
- 9,8 ммоль/л. Поставте дiагноз:

A. Гострий панкреатит та ниркова недо-
статнiсть
B. Хронiчний панкреатит
C.Цукровий дiабет
D. Гостра ниркова недостатнiсть
E.Шок невiдомої етiологiї

39.Жiнку 30-ти рокiв привезли до лiкар-
нi з вулицi непритомною. Не було ознак
травми, зiницi нормально реагували на
свiтло, ригiднiсть шиї була вiдсутня. До-
слiдження очного дна, сухожильних ре-
флексiв, грудної клiтки i живота не ви-
явили вiдхилень. Пульс був рiвномiрним
i становив 80/хв., АТ- 140/80 мм рт.ст. Рi-
вень глюкози в кровi - 1,6 ммоль/л. Яка
причина непритомностi?

A. Гiпоглiкемiчна кома
B. Гiперглiкемiчна кома
C. Септичний шок
D. Гостра надниркова недостатнiсть
E. Iнсульт

40. Жiнцi 39 рокiв. За 8 мiсяцiв пiсля пе-
ренесеного гострого гломерулонефриту
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надiйшла до лiкарнi з приводу нароста-
ючих набрякiв нiг. АТ- 120/75 мм рт.ст.
Лабораторнi данi: кров: сечовина - 3,8
мМ/л, креатинiн - 56 мкМ/л, загальний
бiлок - 42 г/л, альбумiн - 19 г/л,Na+ - 128
мМ/л, K+ - 3,7 мМ/л, Ca2+ - 1,91 мМ/л;
сеча: бiлок - 16 г/л, неселективна протеї-
нурiя. Поставте дiагноз:

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

41. 50-рiчний чоловiк звернувся до лiкар-
нi на 4-й день пiсля виникнення болю за
грудиною та сильної слабкостi. Актив-
нiсть ензимiв у сироватцi кровi: креатин-
кiназа - 330 Од/л, аспартатамiнотрансфе-
раза - 86 Од/л, лактатдегiдрогеназа - 670
Од/л. Поставте дiагноз:

A.Неускладнений iнфаркт мiокарда
B. Рецидив iнфаркту мiокарда
C.Напад стенокардiї
D.Нестабiльна стенокардiя
E.Мiозит

42. 25-рiчна хвора на iнсулiнозалежний
дiабет надiйшла зi скаргами на блювоту,
що тривала протягом 2 днiв, бiль у жи-
вотi та втрату свiдомостi. Глюкоза кровi
- 15,2 ммоль/л, позитивна реакцiя сечi на
кетони i пробу Ланге. Чим викликаний
важкий стан пацiєнтки?

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

43. При пiдрахуваннi мiєлограми зустрi-
чаються поодинокi клiтини округлої
форми, розмiром 15-16 мкм в дiаметрi.
Ядра їх мають нiжносiтчасту структу-
ру хроматину i 2-3 ядерця блакитного
кольору. Цитоплазма свiтлобазофiльна,
має перинуклеарну зону просвiтлення та
iнколи невелику кiлькiсть нiжних, пи-
леподiбних азурофiльних гранул. Дайте
назву цим клiтинам:

A.Мiєлобласти
B. Лiмфобласти
C.Проплазмоцити
D.Мiєлоцити
E.Моноцити

44. При пiдрахуваннi лейкограми визна-
чено 3% клiтин округлої форми, 8-12
мкм в дiаметрi, ядра яких займають мен-
шу частину клiтини, мають форму пiд-

кови, джгута, зiгнутої палички. Структу-
ра хроматину щiльна. Цитоплазма фар-
бується в рожевий колiр, а зернистiсть
- в рожево-синюватий або фiолетовий.
Дайте назву цим клiтинам:

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

45. Дослiдження кровi у хворого на лi-
восторонню пневмонiю показало наяв-
нiсть лейкоцитозу (20 ·109/л), рiзко вира-
женого лiвого зсуву лейкоцитiв до пали-
чкоядерних та метамiєлоцiтiв, пiдвищен-
ня ШОЕ до 27 мм/год. 66% нейтрофiлiв
з грубою токсигенною зернистiстю, iн-
декс дегенерацiї - 45%. Охарактеризуй-
те зсув лейкоцитiв:

A. Регенераторно-дегенеративний
B. Дегенеративний
C. Регенераторний
D.Арегенераторно-дегеративний
E. Гiпорегенераторний

46. У хворої 17-ти рокiв скарги на слаб-
кiсть, сухiсть шкiри, випадiння волос-
ся, запалення слизових оболонок рото-
вої порожнини, слабкiсть в м’язах. Вмiст
Hb i кiлькiсть еритроцитiв в межах нор-
ми, проте знижена концентрацiя фери-
тину, сироваткового залiза, збiльшено
вмiст трансферину. Еритроцитарнi iнде-
кси (МСV, MCH, MCH) в межах норми.
Ваш висновок:

A. Латентний дефiцит залiза при залiзо-
дефiцитнiй анемiї
B. Прелатентний дефiцит залiза при
залiзодефiцитнiй анемiї
C. Залiзодефiцитна анемiя
D. Сидеробластна анемiя
E.Мегалобластна анемiя

47. У хворої 53-х рокiв висока темпера-
тура тiла, слабкiсть, блiдiсть шкiри, та-
хiкардiя. В ходi дослiдження кровi - пан-
цитопенiя: нормохромна анемiя. В мiє-
лограмi мiєлокарiоцити майже повнiстю
вiдсутнi. Спостерiгаються фiбробласти,
ретикулярнi клiтини та iншi елементи
строми, поодинокi плазматичнi клiти-
ни, лiмфоцити, макрофаги. Яке захво-
рювання кровi є найбiльш iмовiрним?

A.Апластична анемiя
B.Агранулоцитоз
C.Мiєлотоксичний агранулоцитоз
D.Первинний мiєлофiброз
E.Мiєлофiброз при еритремiї

48. У хворого в стадiї ремiсiї ХМЛ спо-
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стерiгалося зростання кiлькостi бластiв
до 15%, збiльшення кiлькостi базофiлiв
до 17%, з’явилися ознаки дисплазiї гемо-
поезу (пельгеризацiя 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 проце-
су
C. Фаза, що передбачає подальшу ремi-
сiю
D. Фаза, яка не переходить в бластний
криз
E.Фаза, яка має сприятливий прогноз

49. У хворого слабкiсть, лихоманка,
спленомегалiя. В кровi: панцитопенiя,
поодинокi еритрокарiоцити, бласти -
23%, дисгранулоцитопоез, аномальнi
тромбоцити. Одержання 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 спостерiгалася. Яку форму лейкозу
можна 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

50. У чоловiка 25-ти рокiв в дуоденаль-
нiй жовчi виявлено пластiвцi слизу, по-
одинокi кристали холестерину. Такi змi-
ни свiдчать:

A.Про вiдсутнiсть патологiї
B.Про холедохiт
C.Про дуоденiт
D.Про ангiохолiт
E.Про можливу жовчнокам’яну хворобу

51. У хворого в нативному препаратi з
жовчi (порцiя А i Б) виявленi круглi дис-
трофiчно змiненi клiтини цилiндричного
епiтелiю 12-палої кишки, якi на 1/3 пере-
вищують дiаметр лейкоцита. Яку назву
мають цi клiтини?

A. Лейкоцитоїди
B. Лiпофаги
C.Макрофаги
D. Лейкоцити
E.Мiкролiти

52. У хворого випорожнення 1 раз на до-

бу, лужної реакцiї. При мiкроскопiчно-
му дослiдженнi: велика кiлькiсть окре-
мо розташованих неперетравлених м’я-
зових волокон i рослинних клiтин. Для
якого синдрому характерна така копро-
грама?

A. Гiперхлоргiдрiя
B.Ахлоргiдрiя
C. Недостатнiсть ферментiв пiдшлунко-
вої залози
D.Ахолiя
E.Порушення моторики кишкiвника

53. До лабораторiї доставлена плевраль-
на рiдина з вiдносною густиною - 1,022,
вмiстом бiлка - 40 г/л, каламутна, густа,
жовто-зеленого кольору. При мiкроско-
пiї: детрит, нейтрофiльнi гранулоцити
до 60-80 в п/з, переважно дегенеративно
змiненi, поодинокi макрофаги, еозино-
фiли, велика кiлькiсть мiкрофлори. Ви-
значте характер ексудату:

A. Серозно-гнiйний
B. Серозний
C. Геморагiчний
D. Еозинофiльний
E. Гнiйний

54. В лабораторiю доставлено 2 мл спин-
номозкової рiдини, одержаної при люм-
бальнiй пункцiї. Рiдина прозора, з пито-
мого вагою - 1,007, вмiст бiлка - 0,33 г/л,
колоїднi реакцiї 1 типу, вмiст глюкози -
2,9 ммоль/л, хлоридiв - 125 ммоль/л, ци-
тоз - 5 клiтин в 1 мкл лiквора. В препа-
ратах, зафарбованих за Алексєєвим, по-
одинокi лiмфоцити. Гiстiоцити, макро-
фаги, плазматичнi клiтини не спостерi-
гаються. При яких патологiчних станах
спостерiгається зазначений склад лiкво-
ра?

A. Вiдсутнiсть патологiчного процесу
B. Туберкульозний менiнгiт
C. Серозний менiнгiт
D. Епiдемiчний енцефалiт
E. Черепно-мозкова травма

55. У жiнки 42-х рокiв скарги на гу-
стi, з неприємним запахом, видiлення
з пiхви. При цитологiчному дослiджен-
нi вагiнальних мазкiв, зафарбованих за
Паппенгеймом i Грамом, - всi поля зо-
ру густо вкритi грам-негативною i грам-
варiабельною коковою i кокобациляр-
ною флорою, яка нашаровується на по-
верхневi клiтини. Такi клiтини збiльше-
нi i мають назву ”ключовi”. Лейкоцити i
лактобактерiї вiдсутнi. Оберiть правиль-
ний варiант:
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A. Бактерiальний вагiноз
B.Неспецифiчний вагiнiт
C. Ураження хламiдiйною iнфекцiєю
D. Ураження вiрусом простого герпесу
E. Ураження вiрусом папiломи людини

56. 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

57. Ужiнки 25-ти рокiв пiсля травми пра-
вої молочної залози з’явилися болючi
дiлянки затвердiння. При цитологiчно-
му дослiдженнi пунктату молочної за-
лози: велика кiлькiсть лiпофагiв, краплi
жиру, лейкоцити й епiтелiальнi клiтини
з жировою дистрофiєю. Поряд розта-
шованi клiтини з рiвномiрною структу-
рою хроматину, з ядрами розташовани-
ми центрально й ексцентрично, деякi -
з дрiбними поодинокими ядерцями. Яке
захворювання є найбiльш iмовiрним для
наведеної цитограми?

A. Лiпогранульома
B.Фiброзна мастопатiя
C. Гострий мастит
D.Абсцес грудної залози
E.Пролiферативний фiброаденоматоз

58. Яка форма печiнкової порфiрiї су-
проводжується рiзким пiдвищенням вмi-
сту в сечi уропорфiрину та копропорфi-
рину?

A. Урокопропорфiрiя (пiзня шкiрна
порфiрiя)
B. Гостра iнтермiтуюча порфiрiя
C. Спадкова печiнкова порфiрiя
D. Копропротопорфiрiя
E. -

59. Хлопчику 3 мiсяцi. Батьки звернули-
ся зi скаргами на шкiрний геморагiчний
синдром у виглядi синцiв в дiлянцi грудей
i спини, кровотечу з садна на слизовiй
рота впродовж 3-х дiб. При оглядi: стан
середньої тяжкостi за рахунок гемора-
гiчних проявiв. Змiн з боку внутрiшнiх
органiв не виявлено. Проведено коагу-
лологiчний скринiнг: час кровотечi нор-

мальний, тромбоцити - 399 ·107/л, АЧТЧ-
101 с., ПЧ значно подовжений, агрегацiя
тромбоцитiв з АДФ, колагеном, адрена-
лiном - N . Було зроблено припущення
про пiзню форму геморагiчної хворо-
би новонароджених. Для уточнення дi-
агнозу було дослiджено: ф.VIII- 120%,
ф.IХ- 91%, ф.VII- 71,8%, ф.II- 102%,
ф.V- 113%, ф.Х < 0,5%, фiбриноген - 4,3
г/л, фактор Вiллебранда 85%. Дитинi бу-
ло встановлено дiагноз:

A. Вроджений дефiцит фактора Х
B. Хвороба Вiллебранда
C. Геморагiчний васкулiт
D. Хвороба Хагемана
E. Гемофiлiя

60. Для ренальної (паренхiматозної)
форми гострої ниркової недостатностi
притаманний такий лабораторний пока-
зник:

A. Концентрацiя натрiю сечi - вище нiж
20 ммоль/л
B. Креатинiн сечi/креатинiн сироватки -
вище 20
C. Концентрацiя натрiю сечi - нижче 20
ммоль/л
D. КоефiцiєнтK/Na сечi - вищий за 1
E. Фракцiя натрiю, що екскретується -
менше 1%

61. Хворому з тяжкою травмою пiд-
ключили апарат штучного дихання. Пi-
сля повторних дослiджень показникiв
кислотно-основної рiвноваги (КОР) ви-
явлено зниження в кровi вмiсту дiоксиду
вуглецю. Для якого порушення КОР ха-
рактернi такi змiни?

A. Респiраторний алкалоз
B. Респiраторний ацидоз
C.Метаболiчний алкалоз
D.Метаболiчний ацидоз
E.Ацидоз змiшаний декомпенсований

62. До якого класу вiдноситься ензими,
що мiстяться в розчинi ферментiв, який
входить до складу набору для визначен-
ня глюкози?

A.Оксидоредуктази
B. Трансферази
C. Гiдролази
D. Лiази
E. Iзомерази

63. Хворому пiсля великої крововтрати
лiкар призначив внутрiшньовенно роз-
чин альбумiну. Який фактор обумовлює
високу ефективнiсть даного бiлку кровi?
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A.Пiдтримання онкотичного тиску кровi
B. Захисна функцiя
C. Легка розчиннiсть у водi
D. Транспорт вiтамiнiв
E. Транспорт кортикостероїдiв

64. У хворого 20-ти рокiв обширний iн-
фаркт мiокарда. Батько хворого помер
у молодому вiцi пiсля тяжкого iнфаркту
мiокарда. При дослiдженнi кровi вияв-
лено пiдвищення концентрацiї ЛПНЩ.
Вмiст загального холестеролу в плазмi -
10,5 ммоль/л. Для якого типу гiперлiпо-
протеїнемiї характернi такi показники?

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

65. У хворого 67-ми рокiв виявлено по-
товщення стiнок артерiальних судин. Бi-
охiмiчним аналiзом кровi встановлено:
загальний холестерол - 12,6 ммоль/л, ко-
ефiцiєнт атерогенностi збiльшений у 5
разiв. Яке захворювання можна перед-
бачити у цього хворого?

A.Атеросклероз
B. Гастрит
C. Гострий панкреатит
D. Ураження нирок
E. Ентерит

66. У дитини 3-х рокiв у кровi рiвень
кальцiю i фосфору знижений, активнiсть
лужної фосфатази пiдвищена. Мати за-
значає дратiвливiсть, плаксивiсть, пога-
ний сон дитини. Який гiповiтамiноз ха-
рактеризується такими патологiчними
проявами?

A. ГiповiтамiнозD
B. Гiповiтамiноз C
C. Гiповiтамiноз E
D. ГiповiтамiнозK
E. Гiповiтамiноз PP

67. Довготривала iшемiя мiокарда при-
зводить до некрозу i гiперферментемiї.
Визначення активностi якихферментiв у
кровi використовується в клiнiчнiй пра-
ктицi з метою дiагностики iнфаркту мiо-
карда?

A. Креатинфосфокiназа, ����, ���1,2
B. Сукцинатдегiдрогеназа, амiлаза, лiпа-
за
C.Аргiназа, уреаза, мальтаза
D.Нуклеаза, трипсин, хiмотрипсин
E. Глiкогенфосфорилаза, глiкогенсинте-
таза, малатдегiдрогеназа

68. У жiнки 35-ти рокiв з хронiчним за-

хворюванням нирок розвинувся остео-
пороз. Дефiцит якої з нижче наведених
речовин є основною причиною цього
ускладнення?

A. 1, 25(��)2D3

B. 1(��)D3

C. 25(��)D3
D. ВiтамiнD3
E. ВiтамiнD2

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

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

70. У хворого 55-ти рокiв, пiсля сильно-
го психоемоцiйного напруження виник
серцевий напад. Який гормон вiдiграв
найбiльш вiдповiдальну роль у механi-
змi його виникнення (спазм коронарних
судин)?

A.Адреналiн
B.Альдостерон
C.Паратгормон
D. Iнсулiн
E. Соматолiберiн

71. У хворого внаслiдок вiрусної iнфе-
кцiї, яка ускладнилася печiнковою недо-
статнiстю, рiзко погiршився стан. Який
метаболiт, що входить до глюконеогене-
зу, обумовлює метаболiчний ацидоз?

A.Молочна кислота
B.Жирнi кислоти
C. Глутамiнова кислота
D. Кетоновi тiла
E. Дiоксид вуглецю

72. Жiнка 25-ти рокiв звернулася до лi-
каря з метою перевiрки стану свого здо-
ров’я. Нещодавно в її старшого брата
було дiагностовано дiабет 2 типу. Не-
зважаючи на добре самопочуття, вона
самостiйно, з допомогою дiагностикуму
брата, перевiрила свою сечу i знайшла
в нiй цукор. Аналiз кровi на цукор, при-
значений лiкарем, був в межах норми.
Лабораторне тестування глюкози в її се-
чi знов дало позитивнi результати. Який
тест слiд провести для того, щоб виклю-
чити дiагноз дiабету?
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A. Глюкозо-толерантний тест
B. Кетоновi тiла
C.Активнiсть амiлази в сироватцi кровi
D. Глiкований гемоглобiн
E. Рiвень лактату

73.Хворий 58-ми рокiв, який хворiв на iн-
фаркт мiокарда трьома роками ранiше,
знов вiдчув бiль у грудях пiсля фiзично-
го навантаження. Результати ЕКГ не до-
зволили з’ясувати причину нападу. Було
проведено дослiдження серцевих марке-
рiв в динамiцi: при госпiталiзацiї сТнI -
0,4 мкг/л, за 9 годин - 3,1 мкг/л, за добу
- 2,4 мкг/л. Референтне значення сТнI -
0,5 мкг/л. Вмiст МВ-КФК протягом всiєї
доби був в межах норми. Що показують
результати визначення сТнI?

A. Iнфаркт мiокарду в формi мiкроiн-
фаркту
B.Напад стенокардiї
C.Мiокардит
D.Перикардит
E. Емболiя легеневої артерiї

74.Пiд час обстеження жiнки 40-ка рокiв
лiкар виявив артерiальну гiпертензiю,
позитивнi симптоми Труссо та Хвостека,
що дало йому пiдставу для попередньо-
го дiагнозу ”первинний гiперальдосте-
ронiзм (синдром Конна)”. Було виписа-
но направлення до клiнiко-дiагностичної
лабораторiї для визначення кислотно-
основного стану. Який вид порушення
кислотно-основного стану є характер-
ним для синдрому Конна?

A.Метаболiчний ацидоз
B. Респiраторний алкалоз
C. Респiраторний ацидоз
D. Лактат-ацидоз
E. Кетоацидоз

75.Оцiнiть стан хворого, якщо: рН кровi
- 7,3, рН сечi - 5,3, загальний вмiст CO2
в кровi пiдвищений, pCO2 - 80 мм рт.ст.,
стандартнi бiкарбонати - 45 мекв/л, бу-
фернi основи - 70 мекв/л, титрувальна
кислотнiсть сечi - пiдвищена:

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

76. В результатi мутацiй в генi α-
ланцюга гемоглобiну А замiсть гiстидi-
ну, що входить до складу активного цен-
тру, мiститься тирозин. Це призводить
до того, що Fe+2 окислюється до Fe+3.
Як називається така форма Hb?

A.Метгемоглобiн
B. Сульфгемоглобiн
C. Карбоксигемоглобiн
D.Оксигемоглобiн
E.Фетальний гемоглобiн

77.При лабораторному дослiдженнi у па-
цiєнта в сироватцi кровi виявлено: вмiст
загального бiлiрубiну - 180,2 мкмоль/л,
концентрацiя некон’югованого - 162,6
мкмоль/л. Для якої патологiї це най-
бiльш характерно?

A. СиндромуЖильбера
B. Хронiчного персистуючого гепатиту
C. Гемолiтичної жовтяницi
D. Гострого вiрусного гепатиту
E.Обтурацiйної жовтяницi

78. У хворого отримано мокротиння об-
сягом 16 мл, гнiйно-слизового характе-
ру, в’язкої консистенцiї, жовто-сiрого ко-
льору, з неприємним запахом. Лейкоци-
ти на все поле зору, еритроцити i макро-
фаги - поодинокi в полi зору, цилiндри-
чний епiтелiй поодинокий в препаратi,
велика кiлькiсть еластичних волокон,
спостерiгаються епiтелiоїднi клiтини i
поодинокi клiтини Пирогова-Ланхганса.
Яку патологiю можна припустити?

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

79. У хворого при проведеннi десмоїдної
проби Салi спостерiгалися наступнi ре-
зультати: всi 3 порцiї сечi мали синє за-
барвлення. Про який стан йде мова?

A. Гiперацидний
B. Гiпоацидний
C.Анацидний
D. Нормальна секреторна функцiя шлун-
ка
E. Порушення функцiї канальцiв нефро-
нiв

80. В загальному аналiзi кровi: кiлькiсть
еритроцитiв - 3, 0 · 1012/л, гемоглобiн -
100 г/л. Чому дорiвнюватиме колiрний
показник?

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

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

A.МСН
B.MCV
C.МСНС
D. RDW
E. -

82. В 5 великих квадратах камери Горя-
єва було пiдраховано 450 еритроцитiв.
Зразок кровi було розведено у 200 разiв.
Чому буде дорiвнювати число еритроци-
тiв в 1 л кровi?

A. 4, 50 · 1012/л
B. 1, 70 · 1012/л
C. 4, 55 · 1012/л
D. 5, 00 · 1012/л
E. 2, 25 · 1012/л

83.Визначте морфологiчний тип анемiї у
пацiєнта з показниками кровi: Hct- 30%,
Hgb- 80 г/л, RBC- 4, 0 · 1012/л, MCV- 75
фл, MCH- 20 пг i MCHC- 26,6%:

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

84. Хворий 18-ти рокiв скаржиться на
слабкiсть, запаморочення, перiодично
виникає жовтяниця. Хворiє з дитинства.
У мазку кровi виявленi мiкросфероцити.
Еритроцити - 2, 5 · 1012/л, гемоглобiн - 83
г/л, лейкоцити - 4, 2·109/л; лейкоформула
без особливостей, ретикулоцити - 1,5%.
Середнiй дiаметр еритроцита - 6,4 мкм.
Осмотична резистентнiсть: мiнiмальна -
0,47%, максимальна - 0,33%. Непрямий
бiлiрубiн - 75 мкмоль/л. Вмiст стеркобi-
лiну збiльшено. Про яку патологiю свiд-
чить дана картина?

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

85. У периферичнiй кровi хворого вияв-
лено бласти - 54 %. Цитохiмiчно у бла-
стах визначено негативну реакцiю на мi-
єлопероксидазу i позитивну на глiкоген
у гранулярнiй формi. Який варiант го-
строго лейкозу у хворого?

A. Гострий лiмфобластний лейкоз
B. Гострий мiєлобластний лейкоз
C. Гострий недиференцiйований лейкоз
D. Гострий лейкоз зi змiшаним феноти-
пом
E. Гострий еритролейкоз

86. Хворiй 69 рокiв. Скарги на бiль у
кiстках, слабкiсть. Аналiз периферичної
кровi: лейкоцити - 65 ·109/л, ер.- 2 ·1012/л,
Нb- 63 г/л, тромбоцити - 30 ·109/л. Лейко-
цитарна формула: бласти - 90%, мiєло-
цити - 4%, сегментоядернi нейтрофiли -
4%, моноцити - 1%, лiмфоцити - 1%. Ци-
тохiмiя бластних клiтин: МПО позитив-
на у 80%, лiпiди позитивнi в 50%, PAS-
позитивна реакцiя в дифузнiй формi в
40%. Який це варiант лейкозу?

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

87. Хворому 58 рокiв. Геморагiчний син-
дром, гепатоспленомегалiя. Аналiз пе-
риферичної кровi: лейкоцити - 60 · 109/л,
ер.- 2, 82 · 1012/л, Нb- 95 г/л, тромбоци-
ти - 1180 · 109/л. Лейкоцитарна формула:
бласти - 54%, мiєлоцити - 15%, метамiє-
лоцити - 5%, паличкоядернi нейтрофiли
- 2%, сегментоядернi нейтрофiли - 11%,
еозинофiли - 6%, базофiли - 2%, моно-
цити - 2%, лiмфоцити - 3%. Цитохiмiя
бластних клiтин: МПО позитивна в 27%,
PAS-реакцiя в дифузнiй формi позитив-
на в 50%; неспецифiчна естераза пози-
тивна в 100%, пригнiчується фторидом
натрiю в 55% клiтин. Для якого захво-
рювання характернi данi змiни кровi?

A. Бластний криз хронiчного мiєлолей-
козу (варiант гострого мiєломоноцитар-
ного лейкозу)
B. Бластний криз хронiчного мiєлолей-
козу (варiант гострого еритролейкозу)
C. Бластний криз хронiчного мiєлолей-
козу (варiант гострого монобластного
лейкозу)
D. Бластний криз хронiчного мiєлолей-
козу (варiант гострого базофiльного
лейкозу)
E. Бластний криз хронiчного мiєлолей-
козу (варiант гострого лiмфобластного
лейкозу)

88. Хворiй 65 рокiв. При об’єктивному
обстеженнi виявлена периферична лiм-
фаденопатiя. Аналiз периферичної кро-
вi: лейкоцити - 76 · 109/л, ер.- 4, 1 · 1012/л,
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Нb- 105 г/л, тромбоцити - 212 ·109/л. Лей-
коцитарна формула: паличкоядернi ней-
трофiли - 2%, сегментоядернi нейтрофi-
ли - 12%, пролiмфоцити - 3%, лiмфоцити
- 83%, бiльшiсть з яких анаплазованi, тiнi
Гумпрехта. Нормобласти 2:100 лейкоци-
тiв. Для якого захворювання характернi
данi змiни кровi?

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

89. В ходi дослiдження периферичної
кровi 2-рiчної хворої виявлено: гiпо-
хромна мiкроцитарна анемiя, рiзкий
анiзо-пойкiлоцитоз, мiшенеподiбнi ери-
троцити, шизоцити. Осмотична рези-
стентнiсть еритроцитiв пiдвищена. В си-
роватцi кровi: гiпербiлiрубiнемiя (пере-
важно за рахунок непрямого), пiдвище-
ний вмiст сироваткового залiза. При ви-
значеннi фракцiй гемоглобiну встанов-
лено значне збiльшення концентрацiї
фетального гемоглобiну (до 70%). Вка-
жiть, для якого виду анемiї найбiльш ха-
рактернi наведенi вище данi дослiдження
кровi:

A. Велика таласемiя (анемiя Кулi)
B. Пароксизмальна нiчна гемоглобiнурiя
(хвороба Маркiафави-Мiкеллi)
C. Мiкросфероцитарна гемолiтична ане-
мiя (хвороба Мiнковського-Шоффара)
D. Анемiя, пов’язана з порушенням обмi-
ну порфiринiв
E. Залiзодефiцитна анемiя

90.У лiкарню направлений 5-рiчний хло-
пчик, що розумово i фiзично вiдстає.
При бiохiмiчному аналiзi кровi виявле-
но пiдвищену кiлькiсть фенiлаланiну, а в
сечi виявлено надлишок фенiлпiрувату
та фенiлацетату. Вкажiть, в основi якого
спадкового захворювання лежить пору-
шення метаболiзму фенiлаланiну?

A.Фенiлкетонурiя
B. Тирозiноз
C. Галактоземiя
D.Алкаптонурiя
E.Альбiнiзм

91. 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

92. Хворого з iмовiрним iнфарктом мi-
окарда госпiталiзовано у першi години
пiсля виникнення больового синдрому.
Поряд з ЕКГ проведено бiохiмiчний ана-
лiз кровi. Cироватка кровi: аланiнамiно-
трансфераза - 12 Од/л, аспартатамiно-
трансфераза - 25 Од/л, креатинкiназа за-
гальна - 18 МО/л, MB-креатинкiназа - 40
МО/л, лактатдегiдрогеназа - 220 Од/л.
Про який дiагноз свiдчать данi лабора-
торного аналiзу кровi?

A. Iнфаркт мiокарда
B. Стенокардiя
C.Мiопатiя
D.Мiокардит
E. Дерматомiозит

93.Хворий на гепатит А перебуває у ста-
цiонарi 4-й тиждень. Який з перерахова-
них ферментiв є найбiльш iнформатив-
ним для оцiнки ступеню одужання при
гострому гепатитi?

A.АлАТ
B. ЛФ
C. ЛДГ
D.АсАТ
E. ГГТ

94. Пацiєнт скаржиться на бiль у живо-
тi, загальну слабкiсть i нездужання, шкi-
ра хворого жовтуватого кольору, свер-
бить, темна сеча i занадто свiтлий кал.
При лабораторному дослiдженнi було
встановлено пiдвищення активностi γ-
глютамiлтранспептидази. Для якої хво-
роби печiнки характернi вищезазначенi
змiни?

A.Механiчна жовтяниця
B. Холецистит
C.Алкогольний цироз печiнки
D. Токсичний гепатит
E. Вiрусний гепатит

95. У пацiєнта задуха, бiль стискального
характеру за грудиною, яка iррадiює до
руки та шиї. Попереднiй дiагноз: напад
стенокардiї. Як довести або спростувати
дiагноз за змiною активностi ферментiв?
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A.Активнiсть ферментiв в межах норми
B. Активнiсть ЛДГ та альдолази пiдви-
щується
C.Активнiсть АлАТ, АсАТ знижується
D.Активнiсть КК, АсАТ пiдвищується
E. Активнiсть ЛДГ знижується, а амiлази
пiдвищується

96. 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%

97. Пацiєнту з iмовiрним ”цукровим дi-
абетом” призначено визначення глiко-
зильованого гемоглобiну. Для цього ла-
бораторiя повинна визначити фракцiю
глiкозильованого гемоглобiну, яка пе-
реважає кiлькiсно та має найбiльш тiсну
кореляцiю зi ступенем гiперглiкемiї. Яка
це фракцiя?

A.HbA1c
B.HbA1b
C.НbA1a
D.НbА2
E.НbF

98.Пацiєнту з ожирiнням призначено пе-
роральний тест толерантностi до глю-
кози. Про порушення толерантностi до
глюкози свiдчать такi показники кон-
центрацiї глюкози у плазмi венозної
кровi через 2 години пiсля перорального
глюкозного навантаження:

A. 7,8-11,1 ммоль/л
B. 6,7-10,0 ммоль/л
C. <7,8 ммоль/л
D. >11,1 ммоль/л
E. >10,0 ммоль/л

99. Для таких спадкових порушень ме-
таболiзму як глiкогенози, галактозе-
мiя, дефiцит ферментiв глюконеогенезу,
непереносимiсть фруктози, гiперчутли-
вiсть до лейцину найбiльш притаманним
є такий рiвень глiкемiї в сироватцi вено-
зної кровi:

A. <3,3 ммоль/л
B. <5,5 ммоль/л
C. >6,1 ммоль/л
D. >7,0 ммоль/л
E. >11,1 ммоль/л

100. При плановому обстеженнi чоловi-
ка 40-ка рокiв на наявнiсть дислiпiдемiї
сiмейний лiкар призначив дослiдження
загального холестеролу. Результат тесту
- 6,1 ммоль/л. Щоб вимiрювання пока-
зникiв загального холестеролу було то-
чним, необхiдно:

A. Дослiдження двох зразкiв пацiєнта,
отриманих з iнтервалом в 1 тиждень з
розрахунком середнього значення
B. Дослiдження двох зразкiв пацiєнта,
отриманих з iнтервалом в 3 тижнi з
розрахунком середнього значення
C. Дослiдження чотирьох зразкiв пацiєн-
та, отриманих з iнтервалом в 1 тиждень з
розрахунком середнього значення
D. Дослiдження трьох зразкiв пацiєнта,
отриманих з iнтервалом в 2 тижнi з
розрахунком середнього значення
E.Одноразове дослiдження

101. Дислiпiдемiя сприяє збiльшенню ри-
зику розвитку серцево-судинних захво-
рювань. За концентрацiєю якого апо-
протеїну можливо визначення концен-
трацiї антиатерогенних лiпопротеїнiв
високої щiльностi?

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

102. Пацiєнту з атерогенною дислiпi-
демiєю призначена гiпохолестеринемi-
чна терапiя. На який показник лiпiдно-
го обмiну повинен орiєнтуватися лiкар у
першу чергу при визначеннi ефективно-
стi гiпохолестеринемiчної терапiї?

A. Холестерол лiпопротеїнiв низької
щiльностi
B. Загальний холестерол
C. Холестерол лiпопротеїнiв високої
щiльностi
D. Холестерол не-лiпопротеїнiв високої
щiльностi
E. Спiввiдношення: загальний холесте-
рол/холестерол лiпопротеїнiв високої
щiльностi

103. При плановому обстеженнi 40-
рiчного чоловiка на наявнiсть дислiпi-
демiї сiмейний лiкар проiнформував па-
цiєнта про обов’язкове дотримання пе-
рiоду 12-годинного голодування перед
венепункцiєю. Натщесерце у сироватцi
кровi здорової людини спостерiгаються:



Крок 3 Лабораторна дiагностика (україномовний варiант) 2016 рiк, весна 13

A. Лiпопротеїни низької щiльностi
B. Хiломiкрони
C. Лiпопротеїни промiжної щiльностi
D. Лiпопротеїн (а)
E. Ремнанти хiломiкронiв

104. Оптимальним показником холесте-
ролу лiпопротеїнiв низької щiльностi
для людини з помiрним ризиком ускла-
днень атеросклерозу є рiвень:

A. <3,0 ммоль/л
B. <3,1 ммоль/л
C. <3,2 ммоль/л
D. <3,3 ммоль/л
E. <3,4 ммоль/л

105. Чоловiк, 26 рокiв, вiдвiдав Гватема-
лу. Пiсля повернення додому, у хворо-
го вiдмiчалася субфiбрильна температу-
ра, через добу лихоманка, яка супрово-
джувалась ознобом та болями у м’язах.
Хворому був поставлений дiагноз маля-
рiя. 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 Шюфнера,
незначне збiльшення уражених еритро-
цитiв та змiна форми на овалоподiбну,
шизоїт мiстить менш 13 мерозоїдiв
C. Трофозоїти, мають псевдоподiї i здатнi
пересуватися в серединi еритроцита
[vivax-живий], викликаючи збiльшення
та деформацiю клiтин
D. Трофозоїти Р. malariae практично
нерухомi в мазках частiше виглядають як
тiльця або стрiчки. Враженi еритроцити
не деформованi
E. Лейшманiоз

106. Хворий 30-ти рокiв надiйшов до клi-
нiки пiсля перенесеної iнфекцiйної хво-
роби: склери та шкiра жовтяничнi, се-
лезiнка незначно збiльшена. У хворого:
еритроцити - 4,8 Т/л, Hb- 130г/л, лейко-
цити - 7,2 Г/л, ретикулоцити - 20%. В кро-
вi: анiзоцитоз за рахунок мiкросфероци-
тiв. Зустрiчаються поодинокi полiхрома-
тофiли. Помiрний лейкоцитоз. Зсув лей-
коцитiв влiво. Яку анемiю можна при-
пустити, спираючись на данi клiнiчної
картини та наведеної гемограми?

A. Хвороба Маркiафави-Мiкеллi
B.Овалоцитоз
C.Мiкросфероцитоз
D. Стоматоцитоз
E. Залiзодефiцитна анемiя

107. У хворої, яка надiйшла до клiнiки
з ознаками гiпохромної анемiї, у кровi:

кiлькiсть еритроцитiв - 3, 0 · 1012/л, гемо-
глобiн - 80 г/л, колiрний показник - 0,72.
У кровi анiзоцитоз за рахунок мiкроци-
тiв. Кiлькiсть залiза пiдвищена, кiлькiсть
ферритину пiдвищена, загальна залiзо-
зв’язувальна здатнiсть сироватки зниже-
на. Картина якої анемiї представлена?

A. Сiдероахрестична
B. Залiзозодефiцитна
C. Гемолiтична
D.Анемiї хронiчних захворювань
E. -

108. Хворий 26-ти рокiв надiйшов до клi-
нiки в тяжкому станi. Хворий блiдий з
жовтушним вiдтiнком, склери субiкте-
ричнi, печiнка виступає з-пiд реберної
дуги на 5 см, м’яка, безболiсна, селезiн-
ка на 5 см нижче реберної дуги. Темпе-
ратура - 38, 9oC. Еритроцитiв - 0,98 Т/л,
гемоглобiн - 1,86 ммоль/л, колiрний по-
казник - 1,0. В лейкограмi зсув влiво до
метамiєлоцитiв. Анiзоцитоз за рахунок
мiкросфероцитiв. На 100 лейкоцитiв 10
нормоцитiв. Кiлькiсть непрямого бiлi-
рубiну - 170 ммоль/л, уробiлiрубiнемiя.
Проба Кумбса позитивна. Який дiагноз
можна припустити?

A.Аутоiмунна гемолiтична анемiя
B.Апластична анемiя
C. Залiзодефiцитна анемiя
D. Лейкемоїдна реакцiя
E.Мегалобластна анемiя

109. 15-рiчна дiвчина була направлена на
консультацiю стоматологом з приводу
сильної кровотечi пiсля екстракцiї зуба.
В дитинствi спостерiгалася схильнiсть до
носових кровотеч та довготривалих кро-
вотеч при дрiбних пораненнях, але кро-
вовиливiв до м’язiв чи суглобiв не було.
Подiбнi порушення спостерiгалися у дi-
да з боку матерi та старшої сестри. Ре-
комендовано було провести скринiнговi
дослiдження системи згортання кровi, в
ходi яких виявлено: ХВ- 2-7 хв., тромбо-
цити - 140-400·109/л, АЧТЧ- 28-34 сек.,
ПЧ- 11-13 сек., ТЧ- 16-21 сек., фiбрино-
ген - 1,80-3,50 г/л. Крiм того було прове-
дено наступнi дослiдження: дослiджен-
ня адгезiї тромбоцитiв - 30% [у нормi
>60%]; дослiдження агрегацiї тромбоци-
тiв - вiдповiдь на стимуляцiю колагеном,
АДФ, епiнефрин нормальний; агрегацiй-
на вiдповiдь тромбоцитiв на ристоцетин
- 20% [норма >50%]; активнiсть факто-
ра VIII [VIIIс] - 30%; антиген факто-
ра VIII [VIIIАg] - 40%; активнiсть ко-
фактора ристоцетина - 20% [норма 50-
150%]. Який з нижченаведених хвороб
можна припустити?
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A. Хвороба Вiллебранта
B. Спадкова тромбофiлiя
C. ДВЗ-синдром
D. Хвороба Вакеза
E. Гемофiлiя А

110. Хворому 38 рокiв. Пiд час наванта-
жування транспорту вiн послизнувся i
впав, трапом притисло ногу. Пiсля звiль-
нення вiдчув нездужання, бiль у правiй
кiнцiвцi. Вдома вiдразу лiг спати. Вранцi
прокинувся вiд вiдчуття занiмiння кiн-
цiвки, рiзкого болю. Кiнцiвка при огля-
дi є рiзко набряклою, при пальпацiї -
”здерев’янiла”. Анурiя. Госпiталiзований
у вiддiлення штучної нирки. Катетером
узято сечу червоного кольору. В сечi ме-
тодом електрофорезу визначено мiогло-
бiн. Перед госпiталiзацiєю до вiддiлення
спостерiгалася клiнiчна картина нирко-
вої недостатностi. Виконано 12 гемодiа-
лiзiв. Який дiагноз поставлено хворому?

A. Синдром тривалого роздавлювання
(належить до групи вторинних мiоглобi-
нурiй)
B. Гострий пiєлонефрит
C. Гострий гломерулонефрит
D.Нефротичний синдром
E. Туберкульоз нирок

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

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

112. В декiлькох пластiвцях слизу жов-
чi порцiї А виявленi дуже вузькi та дов-
гi, висотою до 35-36 мкм, епiтелiальнi
клiтини зi здавленими вузькими ядрами.
Клiтини розташованi поодинцi та палiса-
дно, поєднуючись з дистрофiчно змiне-
ними лейкоцитами. Який вiддiл жовчних
шляхiв вистилає цей епiтелiй i яке захво-
рювання жовчних шляхiв можна припу-
стити в цьому випадку?

A.Загальнийжовчний проток. Холедохiт
B.Жовчний мiхур. Холецистит
C.Шлунок. Гастрит
D. Дванадцятипала кишка. Дуоденiт
E.Пiдшлункова залоза. Панкреатит

113. Дослiджуваний 22-х рокiв вислов-
лює скарги на перiодичний дискомфорт
в правому пiдребер’ї. В дуоденальнiй
жовчi в рiдкiсних пластiвцях слизу ви-
явленi поодинокi кристали холестерину.
Як можна iнтерпретувати виявленi еле-
менти?

A. Поодинокi кристали холестерину мо-
жна знайти в жовчi у практично здорових
людей
B. Холецистит
C. Гепатит
D. Дуоденiт
E. Кiста жовчного мiхура

114. У хворого 67-ми рокiв протягом 3-х
рокiв вiдзначаються напади болю в пра-
вому пiдребер’ї. Ранiше не зондувався.
Дiагноз при надходженнi - хронiчний га-
стрит, дуоденiт. В порцiї жовчi А виявле-
но велику кiлькiсть кристалiв холесте-
рину в поєднаннi з кристалами бiлiру-
бiнату кальцiю i жовчних кислот. Який
дiагноз можна поставити хворому за да-
ними мiкроскопiчного дослiдження жов-
чi?

A. Дискринiя жовчного мiхура, можливо
жовчнокам’яна хвороба
B. Дуоденiт
C. Гастрит
D. Гепатит
E.Панкреатит

115. Хвора 41-го року надiйшла зi скар-
гами на перiодичнi ниючi болi в дiлянцi
попереку. В ходi клiнiчного дослiдження
сечi виявлено: питома вага сечi - 1004,
рН- 5,0, протеїнурiя до 0,7 г/добу. Осад
сечi цегляно-червоний. Мiкроскопiчно:
лейкоцити до 6-7 в полi зору мiкроско-
пу, еритроцити до 8-10 в полi зору, пе-
реважно змiненi (дисморфнi). Епiтелiй
нирки частково жирово перероджений -
1-2 не в кожному полi зору мiкроскопу.
Цилiндри: кров’янi та зернистi - 1-2 не в
кожному полi зору мiкроскопу, жирно-
зернистi - 1-2 в препаратi. Який дiагноз
можна припустити?

A. Хронiчний гломерулонефрит
B. Хронiчний пiєлонефрит
C. Гостра ниркова недостатнiсть
D. Туберкульоз нирок
E.Нефротичний синдром

116. У хворого 60-ти рокiв при цитологi-
чному дослiдженнi пунктату нирки ви-
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явленi великi полiгональнi полiморфнi
клiтини з широкою свiтлою, вакуолi-
зованою цитоплазмою, ядра збiльшенi,
але вiдносно цитоплазми невеликi, кру-
глi або овальнi, гiперхромнi, з великими
ядерцями. Розмiщуються розрiзнено або
дифузними скупченнями. Якому цитоло-
гiчному дiагнозу вiдповiдає даний опис?

A. Свiтлоклiтинний рак нирки
B.Папiлярний рак нирки
C. Гiпернефроїдний рак нирки
D.Пухлина Вiльмса
E.Метастаз аденокарциноми до нирки

117. У хворої 60-ти рокiв в анамнезi папi-
лома сечового мiхура. При цитологiчно-
му дослiдженнi осаду сечi виявленi по-
лiморфнi клiтини перехiдного епiтелiю
з ознаками злоякiсностi. Який цитологi-
чний висновок можна зробити?

A. Перехiдноклiтинний рак сечового
мiхура
B. Перехiдноклiтинна папiлома сечового
мiхура
C.Метастаз аденокарциноми до сечового
мiхура
D. Перехiдноклiтинна папiлома сечового
мiхура з ознаками злоякiсностi
E. Метастаз пласкоклiтинного раку до
сечового мiхура

118.Хворiй 35-ти рокiв клiнiчно встанов-
лено дiагноз ”рак шийки матки”. В ци-
тологiчних препаратах велика кiлькiсть
рiзко полiморфних клiтин плаского епi-
телiю з ознаками злоякiсностi, в деяких -
з ознаками зроговiння цитоплазми. Який
морфологiчний варiант раку у хворої?

A.Пласкоклiтинний помiрної диференцi-
ацiї
B. Залозистий
C. Рак з посиленою секрецiєю слизу
D.Недиференцiйований рак
E. Пласкоклiтинний рак високої дифе-
ренцiацiї

119. У хворої 45-ти рокiв пiсля мастекто-
мiї виявлено пухлиноподiбне утворення
в надключичнiй дiлянцi. Пiд час цито-
логiчного дослiдження пунктату лiмфа-
тичного вузла виявленi лiмфоцити, гi-
стiоцитарнi елементи, атиповi клiтини
цилiндричного епiтелiю у виглядi зало-
зистих структур. Така цитологiчна кар-
тина характерна для:

A. Метастазу аденокарциноми до лiмфа-
тичного вузла
B. Туберкульозного лiмфаденiту
C.Неспецифiчного лiмфаденiту
D. Лiмфосаркоми
E. Метастазу пласкоклiтинного раку до
лiмфатичного вузла

120. У дiвчинки ефiопки 12 рокiв в кро-
вi виявлено: концентрацiя гемоглобiну -
98 г/л, кiлькiсть еритроцитiв - 3,26 Т/л,
кiлькiсть лейкоцитiв - 7,8 Г/л, ШОЕ- 11
мм/год, кiлькiсть тромбоцитiв - 231 Г/л,
кiлькiсть ретикулоцитiв - 19o/oo. Пали-
чкоядернi нейтрофiли - 1%, сегменто-
ядернi нейтрофiли - 58%, еозинофiли -
2%, базофiли - 0%, лiмфоцити - 32%,
моноцити - 7%. Виявляються овалоци-
ти - 52%, пойкiлоцити. Осмотична стiй-
кiсть еритроцитiв зменшена. Автогемо-
лiз еритроцитiв через 24 години пiдви-
щений, пiсля додавання глюкози значно
зменшується. Рiвень загального бiлiру-
бiну - 36,4 мкмоль/л (за рахунок вiльного
бiлiрубiну), в сечi рiвнi уробiлiногену, а в
калi стеркобiлiногену пiдвищений. Пря-
мий тест Кумбса негативний. Про яку
хворобу свiдчать цi показники?

A. Спадкову овалоцитарну гемолiтичну
анемiю
B.Автоiмунну гемолiтичну анемiю
C. Таласемiю
D. Залiзодефiцитну анемiю
E.Постгеморагiчну анемiю

121. У чоловiка 31-го року (з гострим
простатитом в анамнезi) зiбрано 2,8
мл еякуляту. Число сперматозоїдiв - 48
млн/мл; загальна кiлькiсть - 134 млн.
Рухомiсть вiдсутня в усiх полях зору, у
зафарбованому еозином препаратi жи-
вi клiтини не виявленi. З нормальною
морфологiєю - 68% клiтин, з подвоєн-
ням хвоста - 6%, з непропорцiйно ма-
ленькою голiвкою - 26% сперматозоїдiв,
лейкоцитiв - 1/4 поля зору мiкроскопу.
Якi показники спермограми свiдчать про
порушення фертильностi еякуляту?

A.Некроспермiя
B. Тератозооспермiя
C.Олiгоспермiя
D.Астенозооспермiя
E.Аспермiя

122. У жiнки 35-ти рокiв у кровi: вмiст
гемоглобiну - 67 г/л, число еритроцитiв -
2,8 Т/л, гематокрит - 20,0%, вмiст залiза
у сироватцi знижений до 4,0 мкмоль/л, у
полi зору мiкроскопа майже кожен ери-
троцит гiпсохромний, є мiкроеритроци-
ти, поодинокi макроеритроцити, овало-
цити i шизоцити, ШОЕ- 20 мм/год, число
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лейкоцитiв - 4,1 Г/л; лейкоцитарна фор-
мула: паличкоядернi нейтрофiли - 2%,
сегментоядернi нейтрофiли - 64%, еози-
нофiли - 2%, базофiли - 0%, моноцити -
3%, лiмфоцити - 29%. Яку хворобу мо-
жна припустити?

A. Залiзодефiцитна анемiя
B. Залiзорефрактерна анемiя
C.Нормохромна анемiя
D. Гемолiтична анемiя
E.Мегалобластна анемiя

123. У лiкаря-лаборанта 49-ти рокiв зi-
брано 7 мл гнiйного мокротиння. В ходi
мiкроскопiї зафарбованого мазка вияв-
лено 98% сегментоядерних нейтрофiлiв,
1% макрофагiв, 1% вiйчастих епiтелiо-
цитiв, поодинокi еритроцити у полi зору,
клiтинний детрит; бактерiй, грибiв i най-
простiших не знайдено. Якi ще аналiзи
мокротиння потрiбнi?

A. Мiкроскопiя мазкiв за Цiль-
Нельсеном
B. Визначення активностi еластази
C. Визначення числа еритроцитiв у 1 мл
D. Визначення вмiсту загальних бiлкiв
E. Темнопольна мiкроскопiя мазкiв

124. У жiнки 47-ми рокiв у прозорiй пор-
цiї шлункового секрету натщесерце в
ходi мiкроскопiї мазкiв осаду, зробле-
них одразу пiсля отримання i зафар-
бованих за Папенгеймом, визначено у
полi зору: напiвпрозорi нитки i гомо-
генний слиз, 8-13 сегментоядерних ней-
трофiлiв, декiлька зруйнованих клiтин
i залишки ядер, поодинокi лiмфоцити i
овально-цилiндричнi епiтелiоцити дiаме-
тром (довжиною) 10-12 мкм з великим
дрiбно-зернистим ядром i свiтло-синьою
цитоплазмою, та 4-8 рожево-червоних
злегка спiралеподiбних паличок довжи-
ною 1-2 мкм i шириною 0,2-0,3 мкм. Дiа-
гностику якої хвороби можна припусти-
ти в першу чергу?

A. Гастрит асоцiйований з Helicobacter
pylori
B. Туберкульозний гастрит
C. Сифiлiтичний гастрит
D.Паразитарний гастрит
E. Грибковий гастрит

125. У хворої 72-х рокiв в зiскобах з но-
воутворення на шкiрi в забарвлених пре-
паратах виявлено пласти та групи з ве-
ликих клiтин розмiрами 50-60-120 мкм
полiгональної форми з широкою цито-
плазмою. В частинi клiтин була чiтко
окреслена цитолема, а цитоплазма ви-
глядала склоподiбною з блакитним, або
свiтло-блакитним забарвленням. Ядра

великих розмiрiв, iнодi по 2-3 в клiти-
нi, облямованi ланцюжкомжирових кра-
пель, з нерiвними контурами. Хроматин
у великих клiтинах нiжно-зернистий, а
у зроговiлих та дрiбних, дiаметром 17-24
мкм, щiльний. Клiтини утворюють на-
громадження, подiбнi до листя капусти,
що дало пiдстави називати їх ”цибулина-
ми” або ”перлами”. Про яку пухлину це
свiдчить?

A. Високодиференцiйований пласкоклi-
тинний рак
B. Диморфний рак
C.Метатиповий рак
D.Пласкоклiтинна роговiюча папiлома
E.Цилiндрома

126. У чоловiка 67-ми рокiв в ходi до-
слiдження мокротиння кров’янисто-
слизового характеру виявлено залози-
стоподiбнi, папiлярнi та розеткоподiбнi
структури з помiрно полiморфних клi-
тин розмiром 20-60 мкм, округлої фор-
ми, з ексцентричним ядром, ядерцями
неправильної форми, iнодi численни-
ми. В центральних вiддiлах структурних
утворень межi клiтин не виявляються,
тому що клiтини перекривають одна
одну. Ядра помiрно круглi, розташованi
ексцентрично з нiжнозернистим, або нi-
жнопетлистим хроматином. Клiтини ма-
ють порушене ядерно-цитоплазматичне
спiввiдношення на користь ядра. В де-
яких епiтелiоцитах спостерiгається се-
крецiя слизу у виглядi свiтлих вакуолiв
в цитоплазмi. Спостерiгаються дво- та
триядернi клiтини. Про яку хворобу свiд-
чать цi показники?

A. Помiрно диференцiйована аденокар-
цинома
B.Папiлома легень
C.Аденома легень
D. Низькодиференцiйований пласкоклi-
тинний рак
E. Бронхiальна астма

127. Хворiє дитина 4-х рокiв. У перифе-
ричнiй кровi лейкоцитоз - 60 Г/л. В ге-
мограмi: нейтрофiли - 24%, лiмфоцити
- 72%, моноцити - 4%. Еритроцити без
особливостей. Яке захворювання можна
припустити?

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

128. Хвора приймала препарати анальгi-
ну. Невдовзi пiсля прийому у хворої пiд-
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нялася температура до 39oC. При надхо-
дженнi до лiкарнi у хворої некротична
ангiна, на мигдаликах брудно-сiрий на-
лiт. У хворої виражена лейкопенiя, кiль-
кiсть еритроцитiв, гемоглобiну, тромбо-
цитiв в межах норми. Яке захворювання
представлено?

A. Iмунний агранулоцитоз
B. Гострий лейкоз
C.Мiєлотоксичний агранулоцитоз
D. Хронiчний мiєлолейкоз
E. Хронiчний лiмфолейкоз

129. Жiнка 42-х рокiв потрапила до лi-
карнi з остудою, перемежованою лихо-
манкою, нудотою та сильним головним
болем. Печiнка та селезiнка незначно
збiльшенi. Хворiй був встановлений дi-
агноз ”малярiя (Pl-vivax)”. На пiдставi
яких критерiїв ми можемо пiдтвердити
дiагноз ”малярiя”?

A. Трофозоїти мають псевдоподiї та зда-
тнi пересуватися в серединi еритроцита
(vivax-живий), викликаючи збiльшення
та деформацiю клiтин
B. В еритроцитах нормального розмiру
виявлено дрiбнi кiльця, iнодi з подвiйни-
ми точками хроматину, та гаметоцити у
формi сигар
C. Наявнiсть зернистостi Шюффнера,
незначне збiльшення уражених еритро-
цитiв та змiна форми на овалоподiбну,
шизоїти мiстять менше 13 мерозоїдiв
D. Трофозоїти Р. malariae практично не-
рухомi в мазках, частiше виглядають як
тiльця або стрiчки, ураженi еритроцити
не деформованi
E. У кровi знайдено лейшманiї

130. Хворий 59-ти рокiв скаржиться на
бiль у кiстках. У хворого на тiлi легко
з’являються сiнцi, та перiодично виника-
ють носовi кровотечi. У периферичнiй
кровi: нормохромна анемiя, тробоцито-
пенiя лейкопенiя; в лейкоформулi: лiм-
фоцитоз з моноцитозом; у кiстковому
мозку: лiмфоцитоз - 60%, 15% плазма-
тичних 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

131. Хворий 5-ти рокiв надiйшов до лi-
карнi в тяжкому станi. При дослiдженнi
периферичної кровi виявлено: еритро-
цитiв - 1,0 Т/л, гемоглобiн - 34 г/л, КП-

1,0, ретикулоцити - 8%, лейкоцити - 19
Г/л, тромбоцити - 60,0 Г/л; бласти - 7%,
п/я- 15%, с/я- 55%, лiмфоцити - 15%, мо-
ноцити - 8%, ШОЕ- 60 мм/год. Поставте
дiагноз:

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

132. Хворiй 63 роки. Рентгенологiчно в
дiлянцi лiвого стегна виявлена пухлина.
У пунктатi пухлини 100% плазматичних
клiтин, переважно зрiлих. Яке захворю-
вання у пацiєнтки?

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

133. Хворiй 18-ти рокiв встановлено дiа-
гноз ”гострий лейкоз”. У кровi 64% бла-
стiв. Клiтини великi, полiморфнi, з ря-
сною зернистiстю. Реакцiї на пероксида-
зу, α-нафтiлестеразу i кислi мукополiса-
хариди позитивнi. Який це варiант лей-
козу?

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

134. У пацiєнта 38-ми рокiв скарги на
перiодичнi болi тягнучого характеру в
дiлянцi промежини, загальну слабкiсть,
пригнiчений стан. При дослiдженнi ея-
куляту виявленi вiдхилення вiд норми:
у кинезисграмi астенозооспермiя, кiль-
кiсть лейкоцитiв - 15-20 в п/зору мiкро-
скопу, подекуди спостерiгаються шару-
ватi тiльця простати та епiтелiй передмi-
хурової залози з дистрофiчними змiнами
- 2-3 в п/зору мiкроскопу. Спостерiгаю-
ться слиз та агрегацiя сперматозоїдiв +
+. Який дiагноз можна припустити?

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

135. 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-
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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

136. Пiд час лабораторного обстеження
54-рiчного чоловiка встановлено, що за-
гальний вмiст бiлку в кровi становить 62
г/л. Рiвень бiлкiв у бiологiчних рiдинах
визначають фiзичними та хiмiчними ме-
тодами. До хiмiчних методiв належить:

A.Метод Лоурi
B. Рефрактометричний
C. Спектрофотометричний
D.Полярографiчний
E.Метод Сенгера

137. У сучасних бiохiмiчних дослiджен-
нях для визначення функцiональних
груп бiлкiв (-SH , -NH2, iмiдазольних), а
також каталiтичної активностi фермен-
тiв використовують:

A.Полярографiю
B. Електрофорез
C. Гель-фiльтрацiю
D. Хроматографiю
E.Афiнну хроматографiя

138. Чоловiк 28-ми рокiв хворiє на iнсу-
лiнозалежний цукровий дiабет. Пiсля пе-
ренесеної пневмонiї посилилися скарги
на спрагу, нудоту, блювання, сонливiсть.
Об’єктивно: шкiра суха, шумне дихання,
язик сухий. Глюкоза кровi - 26 ммоль/л.
Яке ускладнення виникло у хворого?

A. Кетоацидемiчна кома
B. Гiперосмолярна кома
C. Лактатацедимiчна кома
D. Сепсис
E.Печiнкова кома

139. До якої з перерахованих порфi-
рiй можна вiднести такi показники: ди-
тячий вiк, збiльшена селезiнка, клiнi-
ка гемолiтичної анемiї, виразки, ери-
тема шкiрних покривiв, пiдвищена чу-
тливiсть до дiї сонячного випромiню-
вання, лейкоцитоз. Сеча забарвлена в
червоно-помаранчевий колiр через на-
явнiсть уропорфiрину I:

A. Уропорфiрiя (хвороба Гюнтера)
B.Печiнкова порфiрiя
C. Еритропоетична порфiрiя
D. Копропротопорфiрiя
E. Гемоглобiнурiя

140. У хворого сухi губи, трiщини й ”кi-
рочки” в кутках рота, яскраво-червоний
язик, себорейний дерматит носо-губних
складок, свiтлобоязнь, кон’юнктивiт. З
нестачею якої бiологiчно активної речо-
вини це пов’язано?

A. Рибофлавiн
B.Пiридоксин
C. Кобаламiн
D.Фолiєва кислота
E.Аскорбiнова кислота

141. Хворому на гiпопаратиреоїдизм
призначено визначення iонiзованого
кальцiю у сироватцi кровi. Яким з пе-
рерахованих методiв визначаються iонi-
зованi електролiти?

A. Електрохiмiчним (iон-селективним)
B. Емiсiйною спектроскопiєю в полум’ї
C. Атомно-адсорбцiйною спектрофото-
метрiєю
D.Фотометричним
E. Кiнетичними методами

142.У хворого на нецукровий дiабет роз-
винулася дегiдратацiя органiзму. Як змi-
нюються лабораторнi показники кровi
при цьому станi?

A. Пiдвищуються гематокрит, гемо-
глобiн, кiлькiсть формених елементiв,
загальний бiлок
B.Знижуються гематокрит та гемоглобiн
C. Знижується кiлькiсть формених еле-
ментiв
D. Знижується загальний бiлок та небiл-
ковi азотистi компоненти плазми
E.Лабораторнi показники не змiнюються

143. Чоловiк 30-ти рокiв хворiє на брон-
хiальну астму. У станi астматичного ста-
тусу був госпiталiзований у вiддiлення
iнтенсивної терапiї. Який вид порушень
кислотно-лужного стану розвивається
при цьому захворюваннi?

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

144. У хворого з жовтяницею встанов-
лено: пiдвищення у плазмi кровi вмiсту
загального бiлiрубiну за рахунок непря-
мого (вiльного), у калi й сечi - високий
вмiст стеркобiлiну, рiвень прямого (зв’я-
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заного) бiлiрубiну в плазмi кровi в межах
норми. Який вид жовтяницi можна при-
пустити?

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

145. Пенсiонер звернувся до лiкаря зi
скаргами на бiль у правому пiдребер’ї.
За останнiй тиждень спостерiгається се-
ча темного кольору, а каловi маси зне-
барвленi. У пацiєнта порушена екскре-
торна функцiя печiнки. Серед наведених
тестiв виберiть бiохiмiчний тест, який ха-
рактеризує цю функцiю печiнки:

A. Бiлiрубiн плазми та сечi
B.Альбумiн сироватки кровi
C. Активнiсть холiнестерази сироватки
кровi
D.Активнiсть аланiнамiнотрансферази
E. Активнiсть аспартатамiнотрансфера-
зи

146. Хворому на жовтяницю проведено
пробу Квiка. При оральному одноразо-
вому вживаннi 4 г натрiю бензоату кiль-
кiсть гiпурової кислоти, виведеної з се-
чею, становить 0,5 г при нормi 2,0-2,5 г.
Про порушення якого бiохiмiчного про-
цесу свiдчать отриманi данi?

A. II фаза детоксикацiї (кон’югацiйнi
реакцiї)
B. I фаза детоксикацiї (окиснi реакцiї)
C. Кон’югацiя бiлiрубiну
D. Синтез жовчних кислот
E. Синтез альбумiну

147.У 20-рiчного студента з’явилися сим-
птоми грипу, що супроводжувалися втра-
тою апетиту i болем у правому пiдре-
бер’ї. При госпiталiзацiї бiохiмiчнi да-
нi становили: загальний бiлiрубiн - 45
мкмоль/л, АлАТ- 384 Од/л. Попереднiй
дiагноз: гепатит. Який синдром є най-
бiльш вираженим у цей перiод захворю-
вання?

A.Цитолiтичний
B. Холестатичний
C.Мезенхiмально-запальний
D.Пухлинного росту
E. Синтетичної недостатностi

148. У гастроентерологiчне вiддiлення
госпiталiзовано пацiєнта з клiнiчною
картиною хронiчного панкреатиту. В
основi цього процесу лежить:

A. Зниження продукування панкреати-
чних ферментiв
B. Iнактивацiя панкреатичних ферментiв
у тонкiй кишцi
C. Збiльшення продукування панкреати-
чних ферментiв
D. Швидкий транзит кишкового вмiсту,
зниження концентрацiї ферментiв уна-
слiдок їх розбавлення
E. Дефiцит жовчних кислот у тонкiй
кишцi

149. У хворого виявили пiдвищення
активностi ���1, ���2, аспартатамiно-
трансферази, креатинфосфокiнази. Для
лiзису клiтин якого органа пiдвищення
активностi вищевказаних ферментiв є
патогномонiчною ознакою?

A. Серцевого м’яза
B. Скелетних м’язiв
C.Нирок
D.Печiнки
E. Сполучної тканини

150. У хворого пiсля нападу стенокардiї
у серцевому м’язi розвинувся реперфу-
зiйний синдром. Зростання вмiсту якого
електролiту в цитоплазмi кардiомiоци-
тiв посилить розвиток патоморфологi-
чних змiн в мiокардi?

A. Кальцiю
B.Магнiю
C. Калiю
D. Хлору
E. Залiза

151. У 24-рiчного хворого на хронiчний
гломерулонефрит отримано такi резуль-
тати аналiзу сечi: вiдносна густина -
1,010; бiлок - 1,63 г/л; креатинiн кровi
- 350 мкмоль/л, натрiй сироватки - 148
ммоль/л. Яка основна причина азотемiї
у хворого?

A. Зниження клубочкової фiльтрацiї
B. Зниження ниркового кровообiгу
C.Посилена протеїнурiя
D. Зниження канальцевої реабсорбцiї
E. Затримка натрiю в органiзмi

152. Чоловiк 48-ми рокiв хворiє на хронi-
чний гломерулонефрит. Було припуще-
но, що перебiг хронiчного гломеруло-
нефриту ускладнюється хронiчною нир-
ковою недостатнiстю. Який бiохiмiчний
показник буде найiнформативнiшим у
цьому випадку?
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A. Креатинiн кровi
B. Сечовина кровi
C.Азот сечовини
D. Калiй кровi
E.Натрiй кровi

153. До вiддiлення iнтенсивної терапiї
доставлено жiнку 50-ти рокiв з дiагно-
зом ”iнфаркт мiокарда”. Активнiсть яко-
го ферменту буде найбiльш пiдвищеною
впродовж перших двох дiб?

A. Креатинфосфокiнази (КФК-МВ)
B.Аспартатамiнотрансферази
C.Аланiнамiнотрансферази
D. ���4
E. ���5

154. До травматологiчного вiддiлення
доставлено чоловiка пiсля тяжкої авто-
мобiльної аварiї. Пiдвищення якого бi-
охiмiчного показника свiдчить при син-
дром м’язового роздавлення?

A. Пiдвищена активнiсть креатинфосфо-
кiнази
B. Знижений рiвень креатинiну у сечi
C.Пiдвищення загального бiлку
D. Висока активнiсть лужної фосфатази
E.Пiдвищення рiвня глюкози

155. При аварiях та нещасних випадках,
пов’язаних з пораненням, опiком, iнфiку-
ванням або отруєнням потерпiлий (або
свiдок подiї) зобов’язаний негайно про-
iнформувати:

A. Завiдувача лабораторiї
B. Санiтарно-епiдемiологiчну службу
C. Головного лiкаря
D. Старшого лаборанта
E. Технолога

156. У хворої на iшемiчну хворобу сер-
ця та мерехтливу аритмiю раптово по-
рушилося мовлення та розвинувся пра-
вобiчний гемiпарез. При КТ виявлено
гiподенсивний осередок в лiвiй пiвкулi
головного мозку. Змiн в лiкворi не вияв-
лено. Поставте iмовiрний дiагноз:

A. Iшемiчний кардiоемболiчний iнсульт
B. Iшемiчний атеротромботичний iнсульт
C.Пухлина лiвої пiвкулi головного мозку
D. Геморагiчний паренхiматозний iнсульт
в лiвiй пiвкулi
E. Транзиторний iшемiчний напад

157. Пiд час обстеження у хворого було
виявлено: анiзоцитоз у бiк макромегало-
цитiв, пойкiлоцитоз, наявнiсть елементiв
патологiчної регенерацiї, кiльця Кебота,
зсув нейтрофiлiв вправо. Яку патологiю
можна припустити?

A.Мегалобластна анемiя
B. ДВЗ-синдром
C.Апластична анемiя
D. Таласемiя
E. Гостра постгеморагiчна анемiя

158. Хворому 22 роки. В аналiзi пери-
феричної кровi виявився помiрно вира-
жений пойкiлоцитоз, зустрiчаються ери-
троцити з тiльцями Жоллi, кiльцями Ке-
бота, пилинками Ванденрейха. Еритро-
карiоцити, переважно мегалобласти, - 20
на 100 лейкоцитiв. В лейкоформулi 20%
бластiв. Яке захворювання можна при-
пустити?

A. Гострий еритромiєлоз
B. Лейкемоїдна реакцiя
C.Мегалобластна анемiя
D. Хронiчний лiмфолейкоз
E.Апластична анемiя

159. Хворому 29 рокiв. Аналiз перифе-
ричної кровi: еритроцитiв - 2,2 Т/л, лей-
коцитiв - 65,9 Г/л, гемоглобiн - 105 г/л,
MCV- 100 фл, MCH- 33,1 пг, MCHC- 322
г/л, PLT- 1128,0 Г/л.Морфологiчно в маз-
ку кровi визначаються: бласти - 60%, мi-
єлоцити - 15%, метамiєлоцити - 5%, п/я-
2%, с/я- 11%, базофiли - 2%, еозинофiли
- 1%, лiмфоцити - 2%, моноцити - 2%.
Цитохiмiя бластних клiтин: МПО - по-
зитивна у 30%, PS-позитивна у дифузнiй
формi в 49%, неспецифiчна естераза по-
зитивна у 100% i пригнiчуєтьсяNF у 50%
клiтин. Який патологiчний процес мо-
жна припустити?

A. Хронiчний мiєлолейкоз, бластний
криз (М4-варiант)
B. Лейкемоїдна реакцiя мiєлоїдного типу
C. Хронiчний мiєлолейкоз, хронiчна
стадiя
D. Волохато-клiтинний лейкоз
E. Гострий лiмфобластний лейкоз

160. Хворому 35 рокiв. Надiйшов з реа-
нiмацiйного вiддiлення пiсля отруєння.
Напередоднi в аналiзi кровi визначало-
ся: лейкоцитiв - 1,7 Г/л, в лейкоформулi
- 8% клiтин, схожих на бласти. На те-
перiшнiй час: лейкоцитiв - 2,2 Г/л, клi-
тин, схожих на бласти, не виявлено. Але
пiдраховано 15% великих клiтин, з вели-
ким округлим ядром неправильної фор-
ми, базофiльною цитоплазмою, густою
азурофiльною зернистiстю. При цито-
хiмiчному дослiдженнi виявлено: на ки-
слi сульфiтованi мукополiсахариди ре-
акцiя негативна, на мiєлопероксидазу,
глiкоген, лiпiди - позитивна. Геморагi-
чних ускладнень немає. Який патологi-
чний процес можна припустити?
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A. Лейкемоїдна реакцiя мiєлоїдного типу
- промiєлоцитарна реакцiя
B. Хронiчний мiєлолейкоз
C. Лейкемоїдна реакцiя нейтрофiльного
типу
D. Хронiчний лiмфолейкоз
E.Апластична анемiя

161. Хвору 36-ти рокiв госпiталiзовано з
проявами геморагiчного синдрому. Ер.-
2,5 Т/л, Л- 4,0 Г/л, Т- 150 г/л. У тестах коа-
гулограми - гiпокоагуляцiя. Фактор VIII
- 88%, Фактор IХ - 23%. Яка причина
кровотечi в мiжфасцiальний та мiжм’я-
зовий простiр?

A. Гемофiлiя В
B. Тромбоцитопатiя
C. Тромбоцитопенiя
D. Тромбогеморагiчний синдром
E. Гемофiлiя А

162. При морфологiчному дослiдженнi
вагiнального мазку виявленi найпростi-
шi: розмiром 15 мкм, округлi; ядро довга-
стої форми з загостреними краями (сли-
вова кiсточка), має слабобазофiльне за-
барвлення; цитоплазма гомогенна, ва-
куолiзована, мереживна, має слабобазо-
фiльне забарвлення (за Романовським).
У мазку є фрагменти епiтелiю з вираже-
ними дегенеративними змiнами клiтин.
Тло препарату: лейкоцити, коки, лепто-
трiкс, гарднерели. Визначте вид найпро-
стiшого:

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

163. В цитологiчному препаратi мазка
з бронхо-легеневого змиву, хворого на
СНIД, виявленi товстi септованi гiфи,
якi дихотомiчно дiляться, базофiльно
забарвлюються за Папанiколау. Наявнi
справжнi розгалуження мiцелiю пiд ку-
том 45o. Визначте тип грибкового ура-
ження:

A.Аспергiльоз
B. Кандидоз
C. Бластомiкоз
D. Хромобластомiкоз
E.Онiхомiкоз

164. При оглядi дiлянки шиї щитовидна
залоза збiльшена. Проведена пункцiя. В
пунктатi виявлено велику кiлькiсть ати-
пових клiтин круглої i овальної форми
з великими ядрами. Мiсцями спостерiга-
ються дво- i багатоядернi клiтини. Ядра
мiстять вiд 1 до 3 нуклеолiв. В цитопла-

змi клiтин наявна численна дрiбна аци-
дофiльна зернистiсть. Розмiщенi клiти-
ни солiдними полями i групами, часто у
виглядi грона i залозистоподiбних утво-
рень. Серед клiтинних елементiв є дi-
лянки амiлоїда, забарвленого в жовто-
зелений колiр. Це:

A.Медулярний рак
B.Ацидофiльна аденома
C.Фолiкулярна аденокарцинома
D. Капiлярна аденокарцинома
E. Рак з клiтин Асканазi

165. У працiвника хiмiчного виробни-
цтва пiсля вдихання ядучих випарiв ста-
лася загибель частини вiйчастих епiте-
лiоцитiв бронхiв. За рахунок яких клi-
тин вiдбудеться регенерацiя даного епi-
телiю?

A. Базальних клiтин
B. Келихоподiбних клiтин
C. Ендокринних клiтин
D. Вiйчастих клiтин
E. Безвiйчастих клiтин

166. До жiночої консультацiї звернула-
ся жiнка 28-ми рокiв, яка живе статевим
життям з 18-ти рокiв, має постiйного ста-
тевого партнера. На момент огляду бу-
ли скарги на незначнi бiлуватi видiлення
з вагiни, без запаху. Лiкарем були зро-
бленi необхiднi мазки та вiдправленi до
лабораторiї. В результатах з лабораторiї
вказано 3-й ступiнь чистоти пiхвового
вмiсту. Чому вiдповiдає даний ступiнь?

A. Лейкоцитiв 10-30 у полi зору, лактоба-
цил мало, флора змiшана, помiрна
B. Лейкоцити на все поле зору, лактоба-
цили вiдсутнi, флора переважно кокова,
значна
C. Поодинокi лейкоцити, велика кiль-
кiсть лактобацил, флора бiдна, кокова
D. Лейкоцитiв до 10 у полi зору, велика
кiлькiсть лактобацил, флора помiрна
E. -

167. До гiнеколога звернулася жiнка 32-
х рокiв, яка живе безладним статевим
життям, зi скаргами на дизуричнi яви-
ща, свербiння i печiння в пiхвi, гноєвиднi
вершкоподiбнi видiлення з цервiкально-
го каналу, набряклiсть гирла уретри i
цервiкального каналу. В мазку присутнi
грам-негативнi коки бобовидной форми,
розташованi парами внутрiшньо- i по-
заклiтинно. Про яке захворювання йде
мова?
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A. Гонорея
B. Трихомонiаз
C. Вагiнальний кандидоз
D. Сифiлiс
E. -

168. У гiнекологiчної хворої встановле-
но дiагноз ”гарднерельоз”. Що є хара-
ктерним для цитологiчного дослiдження
при цьому захворюваннi поряд з iншими
ознаками?

A. ”Ключовi клiтини”
B. Койлоцити
C. Епiтелiальнi клiтини
D. Кератоцити
E.Плазматичнi клiтини

169. Хворий 42-х рокiв скаржиться на
сухий кашель, задишку при незначно-
му фiзичному навантаженнi. Клiнiчний
дiагноз: правостороннiй ексудативний
плеврит. Якi лабораторнi данi є хара-
ктерними для ексудату?

A. Кiлькiсть бiлка бiльше нiж 30 г/л
B. Вiдносна густина - 1,010
C.Негативна проба Рiвальта
D. Лейкоцити до 5
E.Альбумiн/глобулiн - 4

170. Хворий 32-х рокiв скаржиться на
пiдвищення температури тiла до 40oC,
кашель з видiленням гнiйного, з не-
приємним запахом, мокротиння до 200
мл/добу. Пiд час лабораторного дослi-
дження мокротиння знайдено еластичнi
волокна. Яку патологiю можна припу-
стити?

A.Абсцес легенi
B. Хронiчний бронхiт
C.Пневмонiя
D. Бронхiальна астма
E. Рак легенi

171. У хворого з виразковою хворо-
бою виявлено змiни в загальному ана-
лiзi кровi: еритроцити - 2,4 Т/л, гемо-
глобiн - 116 г/л, колiрний показник - 0,8.
Яке додаткове лабораторне дослiджен-
ня необхiдно провести хворому для ви-
явлення iмовiрної прихованої шлунково-
кишкової кровотечi?

A. Реакцiю Грегерсена
B. Визначення амiлази
C. Визначення яєць глистiв в калi
D.Пробу Зимницького
E.Пробу Реберга

172. В анамнезi пацiєнта гострий вiру-
сний гепатит В. АЛТ- 3,5 ммоль/л, за-
гальний бiлiрубiн - 80 мкмоль/л, тимоло-
ва проба - 6 од. Загальний аналiз кровi

та сечi в нормi. Яке захворювання мо-
жна припустити?

A. Хронiчний гепатит
B. Хронiчний холецистит
C. Хронiчний панкреатит
D. Синдром гiперспленiзму
E. Хронiчний гастрит

173. Пацiєнтка 60-ти рокiв протягом 10-
ти рокiв хворiє на бронхоектатичну хво-
робу. В бiохiмiчних аналiзах кровi: дис-
протеїнемiя, гiперлiпiдемiя. Аналiз сечi:
питома вага - 1,018, бiлок - 2,37 г/л, ери-
троцити - 1-2 в полi зору, лейкоцити - 3-4
в полi зору, цилiндри гiалiновi та зерни-
стi по 5-7 в полi зору. Яка патологiя у
даної хворої?

A.Амiлоїдоз
B. Хронiчний пiєлонефрит
C.Нефротичний синдром
D. Хронiчний гломерулонефрит
E. Сечокам’яна хвороба

174. Хворому 32 роки. Турбує кашель з
мокротинням, задишка, болi в грудях,
температура тiла - 37, 8oC, слабкiсть.
Хворiв на пневмонiю чотири рази. Ана-
лiз кровi: лейкоцитоз зi зсувом влiво,
ШОЕ- 25 мм/год. Знижений рiвень Ig G,
M, пiдвищенi iмуннi комплекси. Сеча без
особливостей. Мокротиння: об’єм - 400
мл за добу, нейтрофiли, еластичнi воло-
кна, мiкобактерiї не виявляються. Яким
буде попереднiй дiагноз?

A. Бронхоектатична хвороба
B. Гостра пневмонiя
C. Туберкульоз
D. Карциноїд
E.Пневмоторакс

175. До стацiонару доставлено хлопчи-
ка 5-ти рокiв, який упав на вулицi. Пiд
час огляду: виявлено великi крововили-
ви в колiннi та лiктьовi суглоби, кро-
вотеча з мiсць удару. Лабораторнi данi:
в гемостазiограмi рiзка гiпокоагуляцiя.
Активнiсть факторiв згортання: фактор
VIII- 5%, IX- 85%, XI- 95%, тромбоцити
- 210 · 109/л. Яку патологiю можна при-
пустити?

A. Гемофiлiя А
B. Гемофiлiя В
C. Хвороба Верльгофа
D. Тромбоцитопатiя
E.Антифосфолiпiдний синдром

176. У дитини 3-х рокiв кровотеча мiкро-
циркуляторного типу: петехiї та екхiмо-
зи на шкiрi, позитивна проба щипка, но-
сова кровотеча. Лабораторнi данi: час
кровотечi збiльшений, кiлькiсть тромбо-
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цитiв - 190 · 109/л, ретракцiя кров’яного
згустку - знижена, рiстоцетин i АДФ -
агрегацiя в нормi, колаген-агрегацiя рiз-
ко знижена. Про яку патологiю можна
думати?

A. Тромбастенiя Гланцмана
B. Хвороба Верльгофа
C. Гемофiлiя А
D. Гемофiлiя С
E. Геморагiчний васкулiт

177. У хлопчика 10-ти рокiв виявлена пу-
хлина в груднiй клiтцi розмiром 1х2 см.
В пунктатi пухлини виявлено великi бла-
стоподiбнi клiтини зi збiльшеними ядра-
ми, гiпертрофованими ядерцями. Цито-
плазма базофiльна, негомогенна. Якi ла-
бораторнi дослiдження необхiдно прове-
сти для точнiшої дiагностики генезу цiєї
пухлини?

A. Iмунофенотипування
B.Цитохiмiчнi
C.Фарбування за Лейшманом
D.Фарбування за Нохтом
E.Фарбування за Грамом

178. Пацiєнт 37 рокiв отримав численнi
травми. Йому проведена хiрургiчна опе-
рацiя та гемотрансфузiя. За добу вiн ви-
дiлив 550 мл сечi. АТ- 95/55 мм рт.ст. Ана-
лiз кровi: калiй - 5,5 ммоль/л, сечовина -
21,0 ммоль/л, креатинiн - 141 ммоль/л.
Аналiз сечi: натрiй - 5 ммоль/л, сечовина
- 480 ммоль/л. Про яку патологiю можна
думати?

A.Прениркова уремiя
B. Iнтраниркова уремiя
C.Нефротичний синдром
D. Синдром Фанконi
E. Хронiчна ниркова недостатнiсть

179. Хворий 29-ти рокiв скаржиться на
болi пiд час ковтання їжi. Об’єктивно:
збiльшенi мигдалики, пiдщелепнi лiмфа-
тичнi вузли великi 2х1,5 см, щiльнi, без-
болiснi пiд час пальпацiї. В пунктатi з
л/в виявлено: лiмфоiднi елементи з рiзко
полiморфними ядрами з нерiвним конту-
ром. Хроматин нерiвномiрний, у виглядi
тяжiв, гiперхромний. Цитоплазма помiр-
на, базофiльного кольору. Про яку пато-
логiю можна думати?

A. Лiмфосаркома
B. Лiмфогранулематоз
C. Лiмфаденiт неспецифiчний
D. Туберкульоз
E. Iнфекцiйний мононуклеоз

180. Пацiєнту 65 рокiв. Скарги на болi в
спинi, якi мають постiйний характер. В
анамнезi перелом двох ребер злiва. Ла-

бораторнi показники: в сироватцi кровi
загальний бiлок - 90 г/л, альбумiн - 30
г/л, на електрофореграмi виявлено М-
градiєнт. Яку патологiю можна припу-
стити?

A.Множинна мiєлома
B.Остеоартрит
C. Ураження кiсток при хворобi Педжета
D. Радикулiт
E. Хiломiкронемiя

181. Хворий 45-ти рокiв, льотчик, повер-
нувся з Африки. Скарги на озноб, го-
ловний бiль, вiдсутнiсть апетиту. В хо-
дi лабораторного обстеження в перифе-
ричної кровi виявили серед еритроцитiв
клiтини серповидної форми, якi мiстять
велике, пухке ядро. Цитоплазма свiтла,
мiстить зерна пiгменту. Яку патологiю
можна припустити?

A. Рlasmodium falciparum
B. Plasmodium vivax
C. Plasmodium malariae
D. Plasmodium ovale
E. Токсоплазмоз

182. Хвора 26-ти рокiв надiйшла до iнфе-
кцiйної лiкарнi зi скаргами на лихоман-
ку, слабкiсть, нудоту. Шкiра рiзко пiгмен-
тована, асцит, печiнка на 2 см виступає
з-пiд краю реберної дуги. В кровi: гiпо-
хромна анемiя, лейкопенiя, ШОЕ- 25 мм
рт.ст. В мiєлограмi виявлено ретикуло-
ендотелiальнi клiтини, якi мiстять бага-
то 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

183. Пацiєнт 56-ти рокiв звернувся до лi-
каря зi скаргами на утруднене ковтання
їжi. Цi симптоми спостерiгаються протя-
гом мiсяця. Виконана езофагоскопiя. В
цитологiчному препаратi виявили ком-
плекси клiтин зi значним полiморфiзмом
за розмiром таформою. Ядра великi, свi-
тлi, з великими ядерцями. Хроматин не-
рiвномiрний, гiперхромний. Цитоплазма
широка, гомогенна. Яку патологiю мо-
жна припустити?

A.Пласкоклiтинний рак
B.Мукоепiдермоїдний рак
C.Аденокарцинома
D.Цилiндрома
E. Езофагiт

184. Жiнка 27-ми рокiв звернулася до лi-
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каря зi скаргами на дискомфорт в ста-
тевих органах, прозорi видiлення. Мi-
кроскопiя цитологiчного мазка: в дея-
ких клiтинах цилiндричного епiтелiю ви-
значенi округлi структури, розмiром 10-
25 мкм, якi мiстять дрiбнi зернята сiро-
фiолетового кольору. Ядра розташованi
ексцентрично. Цитоплазма вузька. Фар-
бування за Папенгеймом. Яку патологiю
можна припустити?

A. Хламiдiоз
B. Трихомоноз
C. Кандидоз
D. Бактерiальний вагiноз
E. Крауроз вульви

185. У хворого урологiчного вiддiлення
при дослiдженнi змивiв сечового мiху-
ра були виявленi групи клiтин довгастої
форми з довгими вiдростками. Деякi клi-
тини формують трилисники, щiльнi ску-
пчення. Ядра невеликi, хроматин рiвно-
мiрний. Яку патологiю можна припусти-
ти?

A.Папiлома
B.Переходноклiтинний рак
C.Аденокарцинома
D.Пласкоклiтинний рак
E.Анапластичний рак

186. Жiнка 29-ти рокiв звернулася до лi-
каря зi скаргами на щiльне утворення
в молочнiй залозi. В пунктатi молочної
залози виявлено: великi клiтини з ши-
рокою цитоплазмою, яка мiстить дрiбнi
секреторнi гранули. Є ознаки клазмоци-
тозу. Ядра округлi, не збiльшенi. Про яку
патологiю це свiдчить?

A. Кiстозна мастопатiя
B.Фiброаденома
C.Аденокарцинома
D.Пласкоклiтинний рак
E. Рак Педжета

187. Пацiєнту 67 рокiв. Скарги на слаб-
кiсть, головний бiль, пiдвищену втому.
Хворiє потягом трьох мiсяцiв. Загаль-
ний аналiз кровi: еритроцити - 2, 1·1012/л,
лейкоцити - 62 · 109/л, тромбоцити -
130 · 109/л, ШОЕ- 20 мм/год. В лейкоци-
тарнiй формулi бластнi клiтини - 18%,
пероксидазопозитивнi. Яку патологiю
можна припустити?

A. Гострий мiєлобластний лейкоз
B. Гострий лiмфобластний лейкоз
C. Хронiчний лiмфолейкоз
D. Залiзодефiцитна анемiя
E. Гострий недиференцiйований лейкоз

188. У хворого 50-ти рокiв в загально-

му аналiзi кровi визначили анемiю, лей-
коцитоз, тромбоцитопенiю. В лейкоци-
тарнiй формулi бластоподобнi клiтини
(60%). Яке додаткове дослiдження необ-
хiдно виконати?

A. Дослiдження кiсткового мозку
B.Обмiн залiза
C. Вмiст вiтамiну B12
D. Рiвень глюкози в кровi
E. Кальцитонiн

189. Жiнка 72-х рокiв надiйшла до стацi-
онару зi скаргами на свербiння шкiри,
пiдвищену пiтливiсть, збiльшення пахво-
вих та пахових лiмфатичних вузлiв. По-
ставлено дiагноз ”лiмфогранулематоз”.
Якi клiтини в пунктатi лiмфатичного ву-
злу свiдчать про дану патологiю?

A. Березовського-Штернберга
B. Епiтелiоїднi
C. Лiмфоїднi
D.Пирогова-Ланхганса
E. Типу iнородних клiтин

190. Чоловiк 23-х рокiв звернувся до лi-
карнi з приводу безплiддя. В спермогра-
мi було виявлено зниження рухомостi
сперматозоїдiв. Яким термiном означа-
ють цю патологiю?

A.Астенозооспермiя
B.Некрозооспермiя
C.Азооспермiя
D.Аспермiя
E.Олiгоспермiя

191. У жiнки 35-ти рокiв на профоглядi
одержано матерiал вагiнального вмiсту.
При мiкроскопiї вагiнальних мазкiв ви-
явили: паличка Додерляйна вiдсутня, рi-
зноманiтна кокова флора, клiтини пла-
ского епiтелiю. Якому ступеню чистоти
це вiдповiдає?

A. III
B. II
C. I
D. IV
E. VII

192. Чоловiк 52-х рокiв скаржиться на
болi в кiстках. В кровi: моноцитоз (20%),
ШОЕ- 80 мм/год. На рентгенограмi кi-
сток черепа дрiбнi множиннi дефекти.
В пунктатi грудини кiлькiсть плазмати-
чних клiтин збiльшена до 50%. Можли-
вий дiагноз:
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A.Мiєломна хвороба
B. Гострий лейкоз
C.Анемiя
D.Агранулоцитоз
E.Мiкросфероцитоз

193. Хворий 17-ти рокiв захворiв гостро.
Скарги на слабкiсть, нездужання, голов-
нi болi, болiснiсть i збiльшення лiмфа-
тичних вузлiв шиї, пiдвищення темпера-
тури до 38oC. Лiмфатичнi вузли щiльнi,
болiснi при пальпацiї. Хворому слiд ре-
комендувати:

A.Обстеження, спостереження
B.Пункцiя лiмфатичного вузла
C. Санаторне лiкування
D. Бiопсiя лiмфатичного вузла
E.Фiзiотерапiя

194. Хворий 43-х рокiв скаржиться на
слабкiсть, пiтливiсть, субфебрилiтет,
збiльшення шийних i пiдщелепних лiм-
фатичних вузлiв. При пальпацiї вузли
щiльнi, дещо болючi, спаянi мiж собою.
Цитограма представлена безструктур-
ними крихтоподiбними масами, елемен-
тами запалення, поодинокими епiтелiо-
їдними клiтинами. Можливий цитологi-
чний дiагноз:

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

195. Хвора 26-ти рокiв скаржиться на
слабкiсть, субфебрилiтет. При флюо-
рографiї виявлено збiльшення лiмфа-
тичних вузлiв середостiння. Цитограма
представлена невеликою кiлькiстю лiм-
фоїдних клiтин, епiтелiоїдними клiтина-
ми, гiгантськими багатоядерними клiти-
нами з округлими мономорфними ядра-
ми. Поставте цитологiчний дiагноз:

A. Саркоїдоз або туберкульоз
B.Неспецифiчний лiмфаденiт
C. Лiмфогранулематоз
D. Туберкульоз
E. Саркоїдоз

196. В гемограмi: гемоглобiн - 100 г/л;
еритроцитiв - 3,4 млн/л; лейкоцитiв -
36000/л; бластних клiтин - 42%; мiелоци-
тiв - 5%; метамiєлоцитiв - 1%; паличко-
ядерних - 2%; сегментоядерних - 20%;
лiмфоцитiв - 12%; моноцитiв - 8%. Ця
гемограма характерна для такої стадiї
хронiчного мiєлолейкозу:

A. Бластний криз
B.Початкова
C. Розгорнута
D. Загострення
E. Ремiсiя

197. Кiстковий мозок клiтинний; еритро-
поез нормобластний, iндекс дозрiвання
еритробластiв - 0,4, iндекс нейтрофiлiв -
0,9. Така картина кiсткового мозку хара-
ктерна для:

A. Гостра постгеморагiчна анемiя у фазi
кiстковомозкової компенсацiї
B. Хронiчна постгеморагiчна анемiя
C. B12-дефiцитна анемiя
D. Гемолiтична анемiя
E. -

198. У хворого 57-ми рокiв є повiльно
зростаюче утворення з виразкою нашкi-
рi щоки. Цитологiчне дослiдження зiско-
бу: щiльнi скупчення з клiтин середнiх
розмiрiв. Ядра займають бiльшу частину
клiтини, полiморфнi i гiперхромнi. Лусо-
чки плаского епiтелiю, оксифiльнi маси.
Поставте цитологiчний дiагноз:

A.Пласкоклiтинний рак шкiри
B.Цитограма в межах норми
C.Меланома
D. Базалiома
E. Скiр

199. Прогресуюча нормохромна анемiя,
нормальна кiлькiсть лейкоцитiв, в лей-
кограмi мiєлобласти. У кiстковому моз-
ку велика кiлькiсть еритробластiв, мега-
лобластiв, мiєлобластiв. Така гемограма
характерна для:

A. Еритромiєлозу
B. Лiмфогранулематозу
C. Хронiчного мiєлолейкозу
D.Мiєломної хвороби
E. Еритремiї

200. У хворого 29-ти рокiв при бронхо-
скопiї виявлено пухлиноподiбне утво-
рення верхньодольового бронху, розмi-
ром 0,3х0,5 см. Цитограма представлена
клiтинами середнiх розмiрiв, розташова-
ними переважно окремо, поодинокими
розеткоподiбними скупченнями. Ядра
розташованi переважно ексцентрично,
мембрана нерiвна, хроматин нерiвномiр-
но зернистий. Помiрно виражений полi-
морфiзм клiтин i ядер. Поставте цитоло-
гiчний дiагноз:

A. Аденокарцинома помiрно диференцi-
йована
B. Карциноїд бронха
C.Пролiферацiя плаского епiтелiю
D.Пролiферацiя альвеолярного епiтелiю
E. Дисплазiя
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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


