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

A. Реакцiя на кислу фосфатазу
B. Реакцiя на глiкоген
C. Реакцiя на хлорацетатестеразу
D. Реакцiя на пероксидазу
E. -

2. У пацiєнта в перiод повної ремiсiї го-
строго лейкозу в мiєлограмi бластнi клi-
тини не повиннi перевищувати наступну
межу:

A. 5%
B. 1%
C. 20%
D. 10%
E. -

3. 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. -

4. У хворого 27-ми рокiв в гемограмi:
еритроцити - 1, 2·1012/л, КП- 1,2, тромбо-
цити - 80 ·109/л, лейкоцити - 4 ·109/л. Лей-
коцитарна формула: метамiєлоцити -
1%, паличкоядернi нейтрофiли - 8%, се-
гментоядернi нейтрофiли - 22%, лiмфо-
цити - 67%, моноцити - 0,5%, еритроцити
гiперхромнi, зустрiчаються макро- i ме-
галоцити. Ретикулоцити - 0,03%, ШОЕ-
38 мм/год. Для якого типу анемiї хара-
ктернi такi змiни?

A. B12-дефiцитна
B. Постгеморагiчна
C. Апластична
D. Залiзодефiцитна
E. Таласемiя

5. У пацiєнта з порушенням судинно-
тромбоцитарного гемостазу вiдмiчає-
ться дефiцит антигена фактора VIII i
знижена адгезивнiсть i агрегацiя тром-
боцитiв. Найбiльш iмовiрно у пацiєнта:

A. Хвороба Вiллебранда
B. Хвороба Верльгофа
C. Хронiчний рецидивуючий ДВС-
синдром у фазi гiпокоагуляцiї
D. Гемофiлiя
E. Iмунна тромбоцитопенiя

6. При вступi до стацiонару пацiєнта з дi-
агнозом: хронiчнаформа ДВС-синдрому,
найбiльш iнформативними будуть дослi-
дження:

A. Продуктiв деградацiї фiбрину
B. Фiбриногену
C. Тромбiнового часу
D. Протромбiнового часу
E. Агрегацiї тромбоцитiв

7. У хворого 35-ти рокiв виявлена гiпо-
пластична анемiя. Який з перерахованих
лабораторних показникiв характерний
для даного дiагнозу?

A. Зменшення кiлькостi тромбоцитiв
B. Зсув лейкоцитарної формули влiво
C. Збiльшення кiлькостi еритроцитiв
D. Збiльшення кiлькостi лейкоцитiв
E. Лiмфоцитопенiя

8. До лiкаря-гiнеколога звернулася жiн-
ка 50-ти рокiв зi скаргами на видiлення
зi статевих шляхiв, болi внизу живота
постiйного характеру. Пiд час гiнеколо-
гiчного огляду був узятий матерiал для
мiкроскопiї з метою виключення злоякi-
сного процесу. Який метод фарбування
мазкiв для подальшого мiкроскопiчно-
го вивчення препаратiв буде використа-
ний?

A. Метод Романовського-Гiмза
B. Забарвлення мазкiв за методом Лей-
шмана
C. Забарвлення метиленовим синiм
D. Забарвлення за Май-Грюнвальдом
E. Забарвлення за Райтом

9. При мiкроскопiчному дослiдженнi
жовчi здорової людини виявлено багато
тонких безбарвних чотирикутних пла-
стинок з обламаним кутом. Що це за
кристали?

A. Кристали холестерину
B. Мiкролiти
C. Кальцiю бiлiрубiната
D. Фосфати
E. Оксалати

10. У вiддiлення кишкових iнфекцiй по-
ступив пiдлiток зi скаргами на знижен-
ня апетиту, частий рiдкий стiлець, мете-
оризм, болi в епiгастрiї, в правому пiд-
ребер’ї рiзної iнтенсивностi. При мiкро-
скопiї свiжовидiлених фекалiй хворого
(нативний препарат), були виявленi ци-
сти, що мають овальну форму з товстою
оболонкою, у другому препаратi, пофар-
бованим розчином Люголя, данi цисти
пофарбувалися в жовто-коричневий ко-
лiр, всерединi видно 4 ядра. Про який
збуднику йдеться?
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A. Лямблiї
B. Токсоплазма
C. Малярiйний плазмодiй
D. Гострики
E. Трiпанасома

11. Пiд час операцiї видiлено новоутво-
рення, яке мiстило в собi елементи жиру,
кристали холестерину, клiтини плаского
епiтелiю, волосся. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Епiдермоiдна кiста
B. Меланома
C. Базалiома
D. Гiперкератоз
E. Серозна цистаденома

12. У хворого скарги на припухання су-
глобiв, почервонiння i пiдвищення тем-
ператури шкiри над ними, бiль у гор-
лi, втрата апетиту, лихоманка. Лабора-
торно: лейкоформула в межах норми,
ШОЕ- 29 мм/год, СРБ +++, у плазмi
кровi вмiст альбумiнiв - 49%, α1- 10%,
α2-глобулiнiв - 14%, фiбриноген - 8 г/л.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

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

13. Хворий 53-х рокiв скаржиться на ка-
шель з харкотинням, приступоподiбний,
в основному зранку, задишку при фiзи-
чному навантаженнi. Температура тiла в
нормi. В харкотиннi - велика кiлькiсть
лейкоцитiв, багато флори, макрофаги.
Який лабораторний дiагноз?

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

14. У хворого 62-х рокiв хронiчний ге-
патит супроводжується жовтяницею та
свербежем шкiри, пiдвищенням актив-
ностi лужної фосфатази та збiльшенням
рiвня холестерину. Для якого клiнiчного
синдрому це характерно?

A. Синдром холестазу
B. Синдром енцефалопатiї
C. Диспептичний синдром
D. Iнтоксикацiйний синдром
E. -

15. У хворого 70-ти рокiв важкий (III)
ступiнь хронiчної ниркової недостатно-
стi. Який рiвень креатинiну кровi буде

характерним для цього стану?

A. 0,702-1,055 ммоль/л
B. >1,055 ммоль/л
C. 0,353-0,701 ммоль/л
D. <0,702 ммоль/л
E. -

16. У чоловiка 65-ти рокiв нудота, по-
рушення координацiї рухiв. На 4-й день
хвороби розвинулася жовтяниця. Печiн-
ка збiльшена. Через 3 днi лiкування стан
погiршився: анорексiя, блювання, сон-
ливiсть, тремор, психiчнi розлади. Лабо-
раторно: анемiя, тромбоцитопенiя, пiд-
вищена ШОЕ, гiпербiлiрубiнемiя, висо-
ка активнiсть амiнотрансфераз, гiпоглi-
кемiя, гiпокалiємiя, альбумiнемiя. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гостра печiнкова недостатнiсть
B. Порушення мозкового кровообiгу
C. Гостра ниркова недостатнiсть
D. Гостра алкогольна iнтоксикацiя
E. Гострий холецистит

17. Хлопець 15-ти рокiв госпiталiзований
у важкому станi зi скаргами на загаль-
ну слабiсть, прогресуючу втрату маси
тiла, зниження м’язової сили, блюван-
ня, зневоднення. Хворiє протягом остан-
нiх 6 мiсяцiв. Об’єктивно: генералiзова-
на гiперпiгментацiя шкiри, АТ- 90/55 мм
рт.ст. Бiохiмiчнi показники кровi: Na+ -
119 ммоль/л; K+ - 5,9 ммоль/л; HCO−

3 -
20 ммоль/л. Клiнiчний аналiз кровi без
змiн. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хвороба Аддiсона
B. Нецукровий дiабет
C. Синдром неадекватної продукцiї анти-
дiуретичного гормону
D. Синдром Iценка-Кушинга
E. Гiпоталамо-гiпофiзарна кахексiя

18. 77-рiчний чоловiк госпiталiзований
iз скаргами на нетримання сечi та силь-
ну спрагу протягом тижня. В анамнезi
- IХС та ендартерiїт. Пiд час обстежен-
ня спостерiгалися загальмованiсть та по-
рушення рiвноваги тiла без визначених
неврологiчних симптомiв. Бiохiмiчнi до-
слiдження: уремiя, глюкозурiя, без аци-
дозу та кетонемiї, iншi показники в нор-
мi. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

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

19. 55-рiчна жiнка поступила в хiрургi-
чне вiддiлення з пiдозрою на панкреа-
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тит. Лабораторнi дослiдження: лейкоци-
ти - 16 · 109/л, активнiсть амiлази - 180
Од/л, активнiсть лактатдегiдрогенази -
24 мкмоль/л, глюкоза - 6,44 ммоль/л.
Найбiльш iмовiрно у хворої розвинув-
ся:

A. Панкреонекроз
B. Гострий панкреатит середнього ступе-
ня
C. Гострий панкреатит легкого ступеня
D. Бiлiарний панкреатит
E. Гострий панкреатит важкого ступеня

20. Хлопчик 15-ти рокiв перенiс красну-
ху, пiсля чого рiзко втрачає вагу, скар-
житься на постiйну спрагу, пiдвищений
апетит, часте сечовипускання. Об’єктив-
но: добова кiлькiсть сечi - 6 л, глюкоза
кровi - 17,8 ммоль/л, протеїнурiя, глюко-
зурiя i ацетонурiя. Яку патологiю можна
запiдозрити у хворого?

A. Дiабетична нефропатiя
B. Iнсулiннезалежний цукровий дiабет
C. Iнсулiнзалежний цукровий дiабет
D. Порушення толерантностi до глюкози
E. Нецукровий дiабет

21. У пацiєнтки 67-ми рокiв у сечi: лейко-
цити - 20-30 в п/з, еритроцити незмiненi,
10-20 в п/з, епiтелiй сечового мiхура 5-7 в
п/з. В сiрувато-коричневих шматках ви-
явленi стрижнi та перлини, а також ати-
повi зроговiлi клiтини. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

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

22. У дiвчинки 14-ти рокiв раптом вини-
кло занепокоєння, вiдчуття голоду, тре-
мор у кiнцiвках, вона зблiдла i втратила
свiдомiсть. Вiдомо, що впродовж двох
останнiх рокiв вона страждає на цукро-
вий дiабет I типу i отримує замiсну те-
рапiю 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

23. 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. Вираженi
симптоми iнтоксикацiї. У кровi: еритро-
цити - 4, 5 · 1012/л, гемоглобiн - 140 г/л,
кольоровий показник - 0,9, лейкоцити -
9, 2 · 109/л, еозинофiли - 3%, паличко-
ядернi нейтрофiли - 6%, сегментоядер-
нi - 66%, лiмфоцити - 19%, моноцити
- 6%, ШОЕ- 30 мм/год. У бiоптатi лiм-
фовузла наявнi клiтини Березовського-
Штернберга. Який дiагноз найбiльш iмо-
вiрний?

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

24. Хворий 56-ти рокiв ургентно посту-
пив у лiкарню з масивною кровотечею
пiсля видалення зуба. У кровi: лейкоци-
ти - 20 · 109/л, тромбоцити - 16 · 109/л, ге-
моглобiн - 90 г/л, в формулi 50% клiтин
з нiжним хроматином ядра, вираженим
полiморфiзмом, грубою рясною зерни-
стiстю в цитоплазмi. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Гострий мiєлобласний лейкоз (М3)
B. Лейкемоїдна реакцiя мiєлоїдного типу
C. Мiєлодиспластичний синдром
D. Гострий еритролейкоз (М6)
E. Гострий лiмфобластний лейкоз

25. Чоловiк поступив до лiкарнi з во-
гнепальною раною пахвинної дiлянки.
Об’єктивно: блiдий, пульс - 110/хв., АТ-
70/35 мм рт.ст. Пiсля перев’язки рани
через декiлька годин виявлено подаль-
ше падiння АТ. Виявили позаочеревин-
ну кровотечу, яку вдалось припинити.
Ввели кров i норадреналiн. Лабораторнi
данi на наступний день: сечовина - 21,5
ммоль/л, креатинiн - 0,25 ммоль/л, Na+ -
142 ммоль/л,K+ - 4,2 ммоль/л. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гостра преренальна ниркова недоста-
тнiсть
B. Хронiчна ниркова недостатнiсть
C. Нецукровий дiабет
D. Гiперальдостеронiзм
E. Гiпоальдостеронiзм

26. 20-рiчний чоловiк хворий на iнсулi-
нозалежний дiабет, поступив зi скаргами
на блювання, що тривало впродовж 2-х
днiв, бiль у животi та втрату свiдомостi.
Газометричне дослiдження кровi вказу-
вало на метаболiчний ацидоз. Глюкоза
кровi - 14,8 ммоль/л. Чим викликаний
важкий стан пацiєнта?
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A. Дiабетичний кетоацидоз
B. Гiпоглiкемiчна кома
C. Iнсульт
D. Хвороба Аддiсона
E. Iнфаркт мiокарду

27. У хворої 62-х рокiв з анемiєю
Аддiсона-Бiрмера рiзко погiршився
стан: субфебрилiтет, виражена слаб-
кiсть, запаморочення, головний бiль. У
кровi: гемоглобiн - 50,0 г/л, еритроцити
- 1, 09 · 109/л, кольоровий показник - 1,3.
Який стан можна передбачити?

A. Рецидив хвороби
B. Гостра крововтрата
C. Порушення мозкового кровообiгу
D. Гемолiтична криза
E. -

28. 50-рiчний чоловiк звернувся у лiкар-
ню на 4-й день пiсля виникнення болю
за грудиною i сильної слабкостi. Актив-
нiсть ензимiв у сироватцi кровi: креа-
тинкiназа - 0,33 мкмоль/л·год, АсАТ- 8,6
ммоль/л·год, ЛДГ- 6,7 мкмоль/л·год за
рахунок 1-iзофермента. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Iнфаркт мiокарда
B. Панкреатит
C. Апендицит
D. Нестабiльна стенокардiя
E. Мiозит

29. Дослiдження кровi у хворого на лi-
вобiчну пневмонiю показало наявнiсть
лейкоцитозу (20 ·109/л), рiзко виражено-
го лiвого зсуву лейкоцитiв до паличко-
ядерних та метамiєлоцитiв, пiдвищення
ШОЕ до 27 мм/год. 66% нейтрофiлiв -
з грубою токсогенною зернистiстю, iн-
декс дегенерацiї - 45%. Охарактеризуй-
те зсув лейкоцитiв:

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

30. У хворого пiсля лiкування цитоста-
тиками у кровi виявлено панцитопенiю,
абсолютну нейтропенiю, ретикулоцито-
пенiю. В кiстковому мозку - панцитопе-
нiю. На фонi зазначених змiн кровi ви-
никла ангiна, стоматит, якi утримувалася
впродовж 2-х тижнiв. Покращення ста-
ну супроводжувалось лiвим зсувом ней-
трофiлiв, ретикулоцитозом, збiльшен-
ням кiлькостi лейкоцитiв, еритроцитiв,
тромбоцитiв. Яке захворювання слiд дi-
агностувати?

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

31. У жiнки 26-ти рокiв, пiсля патологi-
чних пологiв, що супроводжувалась зна-
чною крововтратою, безпосередньо пi-
сля крововтрати, спостерiгалась лейко-
пенiя, нейтропенiя, тромбоцитоз, були
нормальнi показники гемоглобiну i ери-
троцитiв. Починаючи з 2-ої доби, проя-
вились ознаки анемiї. На 3-ю добу спо-
стерiгався ретикулоцитарний криз, який
утримувався до початку другого тижня.
Про що може свiдчити тривалий ретику-
лоцитоз?

A. Прихована крововтрата
B. Гальмування регенерацiї еритропоезу
C. Розвиток сладж-синдрому
D. Неефективний еритропоез
E. Порушення синтезу гемоглобiну

32. У хворої скарги на слабкiсть, стом-
люванiсть, вiдчуття постiйного холоду в
ногах, онiмiння пальцiв, порушення чу-
тливостi i судоми в кiнцiвках. Об’єктив-
но: шкiра i склери з жовтушним вiдтiн-
ком. У кровi: панцитопенiя, гемоглобiн -
34 г/л, еритроцитарна гiстограма змiще-
на вправо, значний анiзо-пойкiлоцитоз,
макро- i мегалоцитоз. В еритроцитах -
тiльця Жолi i кiльця Кебота. Нейтрофi-
ли з гiперсегментованими ядрами. Який
дiагноз є найбiльш iмовiрним?

A. Мегалобластна анемiя
B. Апластична анемiя
C. Мультилiнiйна цитопенiя з мiєлоди-
сплазiєю
D. Залiзодефiцитна анемiя
E. Гемолiтична анемiя

33. У хворої похилого вiку гепатосплено-
мегалiя, нормохромна анемiя, еритроци-
ти - 3, 0 · 1012/л, лейкоцити - 40 · 109/л,
тромбоцити - 400 · 109/л. В гемоцито-
грамi - 89% складають сегментоядер-
нi i паличкоядернi форми нейтрофiлiв.
Кiстковий мозок гiперклiтинний за ра-
хунок нейтрофiльних гранулоцитiв, Л:Е
- 20:1. В нейтрофiлах пiдвищена актив-
нiсть лужної фосфатази. Вiдсутнi ознаки
мiєлодисплазiї. Молекулярно-генетичнi
аномалiї не виявленi. Яке захворювання
кровi є найбiльш iмовiрним?

A. Хронiчний нейтрофiльний лейкоз
B. Iстина полiцитемiя
C. Первинний мiєлофiброз
D. Есенцiальна тромбоцитемiя
E. Запальний процес
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34. У жiнки 65-ти рокiв скарги на слаб-
кiсть, втомлюванiсть, постiйний голов-
ний бiль. Виявлена гепатоспленомега-
лiя. У кровi: гемоглобiн - 190 г/л, еритро-
цити - 6 · 1012/л, лейкоцити - 20 · 109/л,
тромбоцити - 570 · 109/л. В мiєлограмi -
трьохпаросткова гiперплазiя, нормобла-
стний тип еритропоезу. Яке захворюван-
ня кровi слiд дiагностувати?

A. Справжня полiцитемiя
B. Хронiчний мiєлолейкоз
C. Есенцiальна тромбоцитемiя
D. Первинний мiєлофiброз
E. Атиповий хронiчний мiєлофiброз

35. У хворого здуття кишечнику, газови-
дiлення. Кал кашоподiбний, пiнистий, з
кислим запахом, рН- 5,0. При мiкроско-
пiї - велика кiлькiсть перетравної i не-
перетравної рослинної клiтковини, кро-
хмаль на рiзних стадiях перетравлення,
йодофiльна флора, представлена кло-
стридiями. Для якої патологiї характер-
на така копрограма?

A. Бродильний колiт
B. Ентерит
C. Гастрит
D. Дуоденiт
E. Панкреатит

36. В лабораторiю доставлена плевраль-
на рiдина з вiдносною щiльнiстю 1,022,
з 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

37. В лабораторiю доставлена асцитична
рiдина геморагiчного характеру. При мi-
кроскопiї - велика кiлькiсть мезотелiю з
ознаками пролiферацiї i гiперплазiї. Зу-
стрiчаються багатошаровi пласти сосо-
чкоподiбних i залозистих структур, утво-
рених округлими клiтинами з вираже-
ним полiморфiзмом ядер i ядерець. При
якiй патологiї зустрiчається така цито-
грама?

A. Мезотелiома
B. Метастази залозистої форми раку
C. Метастаз плоскоклiтинного раку
D. Пролiферацiя мезотелiю без ознак
атипiї
E. Метастази недиференцiйованої форми
раку

38. Ужiнки вiком 24 роки в мазках, одер-
жаних з поверхнi шийки матки, перева-
жають поверхневi клiтини, серед яких
окремi клiтини i групи клiтин з ознака-
ми вираженого дизкарiозу: збiльшеними
ядрами, неправильної форми з нерiвни-
ми контурами ядерної мембрани, ядер-
ний хроматин з дiлянками конденсацiї.
Лейкоцити поодинокi в полi зору, в не-
великiй кiлькостi - палички Додерлейна.
Якi патологiчнi змiни характеризує на-
ведена цитограма?

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

39. Лабораторiя отримала вiд органiза-
тора зовнiшньої оцiнки якостi незабарв-
лений мазок кровi iз завданням перевi-
рити його на наявнiсть збудникiв маля-
рiї. Що з нижчеперерахованого слiд зро-
бити, щоб забезпечити правильний ре-
зультат?

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 проглянути мазок всiх спiвро-
бiтникiв, хто робить аналiзи на малярiю,
а потiм порiвняти результати
D. Забарвити i проаналiзувати мазок
силами кращих спiвробiтникiв, а потiм
зробити дзвiнок в сусiдню лабораторiю,
щоб пiдтвердити результати
E. -

40. До клiнiчної лабораторiї надiйшов
сумнiвний бiологiчний матерiал. В яких
випадках лабораторiя може вiдмовити у
виконаннi аналiзiв?
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A. Має бути вiдмовлено в прийомi проби,
якщо використовувався неправильний
консервант
B. Аналiз має бути проведений завжди,
незалежно вiд якостi проб
C. У жодному випадку не можна викону-
вати аналiз, якщо проба промаркована
лише iм’ям пацiєнта
D. Якщо проба в недостатнiй кiлькостi,
вона має бути вiдбракована
E. -

41. Лiкар виявив у хворого рiзке зни-
ження маси тiла, пiдвищену дратiвли-
вiсть, незначне пiдвищення температури
надвечiр (субфебрилiтет), екзофтальм,
пiдвищення загального обмiну, збiль-
шення поглинання кисню, гiперглiке-
мiю, гiперазотемiю. Про захворювання
якої ендокринної залози можна думати?

A. Щитоподiбна залоза
B. Паращитоподiбна залоза
C. Гiпофiз
D. Кора наднирникiв
E. -

42. Жiнка 45-ти рокiв потрапила до клi-
нiки зi скаргами на раптово виниклий
гострий бiль в верхнiй частинi живо-
та, який iррадiював у спину, не знiмав-
ся спазмолiтиками, висока температура,
блювання. Лабораторнi данi: лейкоцити
- 13 · 109/л, ШОЕ- 20 мм/год. Сироватко-
ва амiлаза - 19,2 мг/(с·л). Глюкоза кровi
- 15,6 ммоль/л. Данi змiни характернi для:

A. Гострий панкреатит
B. Перфоративна виразка шлунка
C. Ниркова недостатнiсть
D. Непрохiднiсть кишкiвника
E. Гострий холецистит

43. Хлопчик 3-х мiсяцiв. Батьки зверну-
лися зi скаргами на шкiрний геморагi-
чний синдром у виглядi синцiв в областi
грудей i спини, кровотечi з садна сли-
зової рота впродовж 3-х дiб. Об’єктивно:
стан середньої тяжкостi за рахунок гемо-
рагiчних проявiв. Змiн з боку внутрiшнiх
органiв не виявлено. Проведено коагу-
лологiчний скринiнг: час кровотечi нор-
мальний, тромбоцити - 399 ·109/л, АЧТЧ-
101 с, ПЧ значно подовжений, агрегацiя
тромбоцитiв з АДФ, колагеном, адрена-
лiном - норма. У хворого запiдозрили пi-
зню форму геморагiчної хвороби ново-
народжених. Для уточнення дiагнозу бу-
ло 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
Вiлебранда - 85%. Який дiагноз був вста-
новлений?

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

44. У хворої 18-ти рокiв лiмфаденопа-
тiя, ангiна, лихоманка. У периферичнiй
кровi лейкоцитоз - 30 · 109/л. В гемогра-
мi нейтрофiли - 37%, лiмфоцити - 31%,
моноцити - 11%, вiроцити - 20%. Лiм-
фоцити переважно з широкою цитопла-
змоюбазофiльного кольору, еритроцити
без особливостей. Про яке захворюван-
ня можна думати?

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

45. Хворий 59-ти рокiв скаржиться на
бiль у кiстках, перiодичнi кровотечi з но-
са. На тiлi виявлено точковi крововили-
ви. У периферичнiй кровi нормохромна
анемiя, тромбоцитопенiя, лейкопенiя, в
лейкоформулi лiмфоцитоз, у кiстковому
мозку лiмфоцитоз - 60%, 8% плазмати-
чних клiтин, ШОЕ- 60 мм/год. На еле-
ктрофореграмi виражений М-градiєнт.
Яке захворювання у хворого?

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

46. Хворому з приводу пневмонiї призна-
чили терапiю сульфанiламiдами. Через 5
днiв з’явилася жовтушнiсть видимих по-
кривiв. Який жовчний пiгмент обумовив
розвиток жовтяницi?

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

47. У хворого 40-ка рокiв, пiсля застуди
пiд час обстеження виявлено пiдвищен-
ня артерiального тиску. В сечi: бiлок - 1
г/л, еритроцити - 8-10 у полi зору. Данi
змiни характернi для:

A. Пiдвищення проникностi клубочкiв
нирок
B. Ушкодження сечовивiдних шляхiв
C. Сечокам’яної хвороби
D. Порушення канальцевої секрецiї
E. Анемiї
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48. У хворого 67-ми рокiв виявлено по-
товщення стiнок артерiальних судин. Бi-
охiмiчне дослiдження: загальний холе-
стерол - 12,6 ммоль/л, коефiцiєнт атеро-
генностi збiльшений у 5 разiв. Яке за-
хворювання можна передбачити у цього
хворого?

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

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

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

50. У хворої 50-ти рокiв рiзкий бiль у
I плесно-фаланговому суглобi, набряк,
пiдвищення температури. В кровi пiдви-
щений рiвень С-реактивного бiлка, α1-
протеїназного iнгiбiтору. Яке лабора-
торне дослiдження кровi необхiдне для
дiагностики ушкодження суглоба?

A. Визначення вмiсту сечової кислоти
B. Визначення вмiсту сечовини
C. Визначення вмiсту креатинiну
D. Визначення вмiсту креатину
E. Визначення вмiсту гексуронових ки-
слот

51. Жiнка 25-ти рокiв звернулася до лi-
каря з метою перевiрки стану свого здо-
ров’я. Нещодавно в її старшого брата бу-
ло дiагностовано дiабет 2 типу. Не див-
лячись на добре самопочуття, вона са-
мостiйно за 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?

A. Глюкозо-толерантний тест
B. Кетоновi тiла
C. Активностi амiлази в сироватцi кровi
D. Глiкований гемоглобiн
E. Рiвень лактату

52. Спортсмен 25-ти рокiв пiсля iнтен-
сивного тренування звернувся до лiкаря

з скаргами на м’язовi судоми. Лiкар при-
значив внутрiшньовенне введення гiпо-
тонiчного сольового розчину з 5% глю-
козою i ще 3 л рiдини через рот. Впро-
довж години пiсля процедури пацiєнту
стало зле. Спостерiгався стан дезорiєн-
тацiї, важке дихання. При госпiталiзацiї
хворого вмiст натрiю в сироватцi кровi
становив 121 ммоль/л. Чим можна поя-
снити такий стан?

A. Гiпергiдратацiя
B. Дегiдратацiя
C. Пiдвищення продукцiї альдостерону
D. Зниження реабсорбцiї натрiю
E. Пiдсилення реабсорбцiї натрiю

53. Жiнка 42-х рокiв розповiла лiкарю
про 2 епiзоди закрепу за останнiй мiсяць.
Насамперед було виключено наявнiсть
пухлинного процесу. Було проведено бi-
охiмiчне дослiдження: кальцiй плазми -
2,68 ммоль/л, альбумiн плазми - 32 г/л,
фосфат плазми - 0,8 ммоль/л. Якi дода-
тковi дослiдження слiд зробити для з’я-
сування дiагнозу?

A. Визначення паратгормону
B. Визначення кальцитонiну
C. Визначення загального бiлку
D. Визначення залiза
E. Визначення альдостерону

54. У реанiмацiю доставлено юнака 22-х
рокiв, пiсля тяжкої операцiї зi значною
(до 1,5 л) крововтратою. Який механi-
зм порушень гемостазу, якщо пацiєнт
знаходиться у станi геморагiчного шо-
ку: еритроцити - 2, 4 · 1012/л, лейкоцити -
4, 6 · 109/л, тромбоцити - 110 · 109/л, у ко-
агулограмi - гiпокоагуляцiя, протамiн-
сульфатний та етаноловий тести пози-
тивнi?

A. Дисемiноване внутрiшньосудинне
зсiдання
B. Тромбоцитопатiя
C. Гемофiлiя А
D. Хвороба Хагемана
E. Дезагрегацiйна тромбоцитопатiя

55. При лабораторному дослiдженнi
у пацiєнта в сироватцi кровi виявле-
но: вмiст загального бiлiрубiну - 180,2
мкмоль/л, концентрацiя некон’юговано-
го - 162,6 мкмоль/л. Для якої патологiї це
найбiльш характерно?

A. СиндромЖильбера
B. Хронiчний персистуючий гепатит
C. Гемолiтична жовтяниця
D. Гострий вiрусний гепатит
E. Обтурацiйна жовтяниця
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56. Хворий протягом тривалого часу
страждає на виразкову хворобу шлун-
ка. В гемограмi: еритроцити - 3, 0 ·1012/л,
гемоглобiн - 50 г/л, сироваткове залiзо -
9 мкмоль/л, лейкоцити - 4, 1 · 109/л, ба-
зофiли - 1%, еозинофiли - 1%, паличко-
ядернi нейтрофiли - 3%, Сегментоядер-
нi нейтрофiли - 58%, лiмфоцити - 33%,
моноцити - 5%. Еритроцити гiпохромнi.
Анiзоцитоз, пойкiлоцитоз. Про яку па-
тологiю свiдчить дана картина?

A. Хронiчна постгеморагiчна, залiзоде-
фiцитна анемiя
B. Гостра постгеморагiчна, залiзодефiци-
тна анемiя
C. Гемолiтична анемiя
D. Мегалобластна анемiя
E. -

57. Хвора 69-ти рокiв скаржиться на бiль
у кiстках, слабкiсть. В кровi: лейкоцити
- 65 · 109/л, еритроцити - 2 · 1012/л, гемо-
глобiн - 63 г/л, тромбоцити - 30 · 109/л.
Лейкоцитарна формула: бласти - 90%,
мiєлоцити - 4%, сегментоядернi нейтро-
фiли - 4%, моноцити - 1%, лiмфоцити
- 1%. Цитохiмiя бластних клiтин: МПО
позитивна - 80%, лiпiди позитивнi - 50%,
PAS - позитивна реакцiя в дифузнiй фор-
мi. Варiант лейкозу:

A. Гострий мiєлоїдний лейкоз з ознаками
дозрiвання
B. Гострий мiєлоїдний лейкоз з мiнiмаль-
ними ознаками диференцiацiї
C. Гострий монобластний лейкоз
D. Гострий лiмфобластний лейкоз
E. Гострий недиференцiйований лейкоз

58. В гемограмi: лейкоцити - 250 · 109/л,
еритроцити - 3, 7 ·1012/л, гемоглобiн - 110
г/л, мiєлобласти - 4%, промiєлоцити -
2%, метамiєлоцити - 7%, паличкоядернi
- 16%, сегментоядернi - 35%, еозинофiли
- 5%, базофiли - 2%, лiмфоцити - 4%, мо-
ноцити - 3%, еритрокарiоцити 2 на 100
лейкоцитiв. Для якої стадiї хронiчного
мiєлолейкозу характернi такi показники
кровi?

A. Розгорнута
B. Початкова
C. Акселерацiя
D. Бластна криза
E. -

59. Хворий 44 роки, поступив у гемато-
логiчне вiддiлення зi скаргами на рiзку
слабкiсть, блiдiсть i жовтушнiсть шкiри,
iктеричнiсть склер, лихоманку, темне за-
барвлення сечi. Гепатоспленомегалiя. В
периферичнiй кровi ознаки нормохром-
ної анемiї. Ретикулоцити - 11%. Вираже-

ний анiзоцитоз, мiкроцитоз еритроцитiв.
Бiлiрубiн прямий - 7 мкмоль/л, бiлiрубiн
непрямий - 67,2 мкмоль/л. Уробiлiнурiя.
Проба Кумбса з власними еритроцитами
позитивна. Про яке захворювання мо-
жна думати?

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

60. Хвора 35-ти рокiв, в анамнезi ендоме-
трiоз. Скарги на менорагiї. В гемограмi:
WBC- 3, 9 · 109/л, RBC- 2, 72 · 1012/л, Hb-
48 г/л, Ht- 16,6%, MCV- 61,0 фл., МСН-
17,6 пг, МСНС- 289 г/л, RDW- 28,1%, PLT-
131, 0 · 109/л, еритроцитарна гiстограма
- вiдзначається зрушення влiво за раху-
нок присутностi мiкроцитiв. У мазку пе-
риферичної кровi - гiпохромiя i анiзо-
цитоз еритроцитiв. Сироваткове залiзо
знижене, трансферин та вмiст розчине-
них рецепторiв до трансферину пiдвище-
ний. Який попереднiй дiагноз?

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

61. При дослiдженнi периферичної кро-
вi хворої 2-х рокiв, виявлено гiпохром-
ну мiкроцитарну анемiю, анiзопойкiло-
цитоз, мiшенеподiбнi еритроцити, ши-
зоцити. Осмотична резистентнiсть ери-
троцитiв пiдвищена. В сироватцi кровi -
гiпербiлiрубiнемiя (переважно за раху-
нок непрямого бiлiрубiну), пiдвищений
вмiст сироваткового залiза. При визна-
ченнi фракцiй гемоглобiну встановлено
значне збiльшення концентрацiї феталь-
ного гемоглобiну (до 70%). Вкажiть, для
якого виду анемiї найбiльш характернi
наведенi результати дослiдження кровi:

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

62. У пацiєнта спостерiгається полiнев-
рит, бiль в дiлянцi серця, порушення се-
креторної та моторної функцiй шлунка.
З анамнезу: тривалий час вживав полi-
рований рис. Нестача якого вiтамiну мо-
жлива у даного пацiєнта?
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A. Тiамiн
B. Аскорбiнова кислота
C. Нiкотинамiда
D. Пантотенова кислота
E. Рибофлавiн

63. У лiкарню направлений 5-рiчний хло-
пчик, що розумово i фiзично вiдсталий.
При бiохiмiчному аналiзi кровi виявлено
пiдвищену кiлькiсть фенiлаланiну, а в се-
чi виявлено надлишок фенiлпiрувату та
фенiлацетату. В основi якого спадкового
захворювання лежить порушення мета-
болiзму фенiлаланiну?

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

64. Чоловiк 65-ти рокiв скаржиться на
тупий бiль у поперековому вiддiлi, вияв-
лено артрит крупних 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 клiнiка?

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

65. Назвiть фермент, пiдвищення актив-
ностi якого використовується як дiагно-
стичний критерiй новоутворень передмi-
хурової залози та метастазiв цiєї пухли-
ни?

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

66. Дитину довго лiкували з приводу за-
тяжної пневмонiї, призначаючи в вели-
ких дозах антибiотики. Наприкiнцi лiку-
вання лiкар вiдзначив, що з’явилася кро-
воточивiсть ясен. При лабораторному
дослiдженi нестача яких вiтамiнiв може
бути виявлена?

A. C, K
B. B1, B2
C. A, E
D. PP , D
E. B6, H

67. Пацiєнту з цукровим дiабетом 1 типу,
який отримує iнсулiнотерапiю, для ви-

значення залишкової функцiї β-клiтин,
вибору лiкарського препарату у опти-
мальнiй дозi, необхiдно визначити рiвень
функцiонування β-клiтин острiвцiв Лан-
герганса. Про це краще свiдчить концен-
трацiя в кровi:

A. С-пептиду
B. Iмунореактивного iнсулiну
C. Специфiчного iнсулiну
D. Проiнсулiну
E. Продуктiв конверсiї проiнсулiну

68. Уновонародженого на 4-ту добу жит-
тя отримана кров для неонатального
скринiнгу на галактоземiю. При цьому
в плямах висушеної кровi за допомогою
флуоресцентного метода визначають:

A. Сумарний вмiст галактози i галактозо-
1-фосфата
B. Концентрацiю галактози
C. Концентрацiю галактозо-1-фосфата
D. Концентрацiю галактiтола
E. Концентрацiю галактоната

69. У кровi хворого виявленi бласти. Всi
цитохiмiчнi реакцiї негативнi. Який варi-
ант гострого лейкозу у хворого?

A. Недиференцiйований
B. Мiєлобластний
C. Плазмобластний
D. Монобластний
E. Лiмфобластний

70. Хворому 47-ми рокiв встановлений
дiагноз гострого лейкозу. Дослiджен-
ня периферичної кровi: еритроцити -
1, 7 · 1012/л, лейкоцити - 9 · 109/л, сегмен-
тоядернi - 7%, лiмфоцити - 5%, бласти
- 88%. Цитохiмiчнi реакцiї всi негативнi.
Який варiант лейкозу?

A. Лейкоз з мiнiмальними ознаками
диференцiацiї
B. Мiєлобластний
C. Еритромiєлоз
D. Лiмфобластний
E. Монобластний

71. Хвора 15-ти рокiв, встановлений дiа-
гноз гострого лейкозу. У кровi 60% бла-
стiв. Клiтини великi, полiморфнi з бага-
тою зернистiстю, реакцiя на пероксида-
зу, альфанафтилестеразу i кислi мукопо-
лiсахариди позитивнi. Який варiант лей-
козу?
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A. Промiєлоцитарний
B. Лейкоз з мiнiмальними ознаками
диференцiацiї
C. Мiєлобластний
D. Лiмфобластний
E. Мегакарiобластний

72. Чоловiк 30-ми рокiв потрапив до лi-
карнi з лихоманкою i сильним головним
болем. Два роки тому вiн вiдвiдав Тан-
занiю, де заразився малярiєю (Pl- ovale).
На пiдставi яких критерiїв ми можемо
пiдтвердити дiагноз цiєї форми малярiї?

A. Наявнiсть зернистостi Шюфнера,
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 i здатнi
пересуватися в серединi еритроцита,
викликаючи збiльшення та деформацiю
клiтин
D. Трофозоїти Р. malariae практично не-
рухомi, в мазках частiше виглядають як
тiльця або стрiчки. Враженi еритроцити
не деформованi
E. -

73. Дитина 2-х рокiв, слабо фiзично
розвинена, кiстки черепа чотирикутної
форми (баштовий череп), переднiсся
сплощене, очнi щiлини звуженi, опiр-
нiсть органiзму до iнфекцiй знижена,
шкiра блiда та жовтушна, гепатосплено-
мегалiя. В кровi: кольоровий показник -
0,5, багато мiшенеподiбних еритроцитiв,
зсув формули влiво до мiєлоцитiв. Про
яку анемiю можна думати, спираючись
на отриманi результати дослiджень?

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

74. У хворої, яка поступила у клiнiку з
ознаками анемiї, у кровi: еритроцити -
3, 0 · 1012/л, гемоглобiн - 80 г/л, кольоро-
вий показник - 0,72. У кровi анiзоцитоз
за рахунок мiкроцитiв. Вмiст залiза та
феритину пiдвищений, загальна залiзо-
зв’язуюча здатнiсть сироватки знижена.
Картина якої анемiї представлена?

A. Сидероахрестична анемiя
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Гемолiтична анемiя
D. Анемiї хронiчних захворювань
E. Мегалобластна анемiя

75. У новонародженої дитини через 2 го-
дини пiсля народження стан рiзко по-
гiршився, наростала жовтяниця; гепа-
тоспленомегалiя. У периферичнiй кро-
вi нормохромна анемiя, ШОЕ- 7 мм/год,
лейкоцити - 8 · 109/л. В гемограмi зсув
лейкоцитiв до промiєлоцитiв; полiхро-
матофiли, нормоцити (128:100), мегало-
цити, поодинокi мегалобласти. Яка па-
тологiя у дитини?

A. Гемолiтична хвороба новонароджених
B. Апластична анемiя
C. Залiзодефiцитна анемiя
D. Лейкемоїдна реакцiя
E. Мегалобластна анемiя

76. Хворий 26-ти рокiв поступив в клi-
нiку в тяжкому станi. Хворий блiдий з
жовтушним вiдтiнком, склери субекте-
ричнi, печiнка виступає з-пiд реберної
дуги на 5 см, м’яка, безболiсна, селезiнка
на 5 см нижче реберної дуги. Темпера-
тура - 38,9oC. Еритроцити - 0, 98 · 1012/л,
гемоглобiн - 1,86 ммоль/л, кольоровий
показник - 1,0. В лейкограмi зсув влiво
до метамiєлоцитiв. Анiзоцитоз за раху-
нок мiкросфероцитiв. На 100 лейкоцитiв
10 нормоцитiв. Непрямий бiлiрубiн - 170
ммоль/л, уробiлiрубiнемiя. Пряма проба
Кумбса позитивна. Про який дiагноз мо-
жна думати?

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

77. Хворий 75-ти рокiв поступив у лi-
карню з лихоманкою, слабкiстю, про-
дуктивним кашлем. Аналiз харкотин-
ня: колiр сiрий, консистенцiя драглиста,
форма зерниста. Мiкроскопiчно: лейко-
цити - невелика кiлькiсть, еритроцити
- поодинокi в п/з, альвеолярнi клiтини,
частково у станi жирової дистрофiї - ве-
лика кiлькiсть, епiтелiй бронхiв, частко-
во метаплазований - невелика кiлькiсть,
мiкобактерiї туберкульозу не виявлено.
Про яке захворювання можна думати в
даному випадку?

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

78. До стацiонару доставлено хлопчика
5-ти рокiв, якiй упав на вулицi. Об’є-
ктивно: виявленi великi крововиливи в
колiно та лiктьовий суглоб, кровотеча з
мiсця удару. У гемостазiограмi рiзка гi-
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покоагуляцiя. Активацiя факторiв VIII-
5%, IX- 85%, XI- 95%, тромбоцити -
210 · 109/л. Про яку патологiю можна ду-
мати?

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

79. Хворому 63-х рокiв з нетиповим пере-
бiгом пневмонiї i наявнiстю збiльшених
лiмфовузлiв в областi головних брон-
хiв зроблена пункцiя цих лiмфовузлiв.
В цитограмi лiмфатичного вузла вияв-
ленi атиповi, рiзко полiморфнi клiтини
плоского епiтелiю з рiзким ядерним по-
лiморфiзмом i великою склоподiбною
цитоплазмою. Про що свiдчить дана ци-
тограма?

A. Метастаз плоскоклiтинного раку
легень в лiмфатичний вузол
B. Метастаз аденокарциноми легень у
лiмфатичний вузол
C. Лiмфогранулематоз
D. Лiмфосаркома
E. Пневмонiя

80. Хвора 53-х рокiв скаржиться на частi
матковi кровотечi. У цитологiчних пре-
паратах аспiрату з порожнини матки ви-
явленi клiтини з ознаками злоякiсностi,
якi формують розеткоподiбнi утворен-
ня та iншi залозистоподiбнi структури.
Який цитологiчний дiагноз?

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

81. Хвора 48-ми рокiв скаржиться на
кров’янистi видiлення iз соска молочної
залози. Сосок втягнений, ущiльнений, у
цитологiчних препаратах крупнi, свiтлi
клiтини з великими ядрами i ядерцями,
нейтрофiли. Який цитологiчний дiагноз?

A. Рак Педжета
B. Мастит
C. Фiброаденома
D. Папiлома
E. Кiста

82. У хворого в дуоденальному вмiстi в
порцiї С виявлено 30 мл жовтої каламу-
тної жовчi з рН- 6,5 та вiдносною щiль-
нiстю - 1,015, багато слизу у виглядi пла-
стiвцiв. Мiкроскопiчно: велика кiлькiсть
слизу, лейкоцитiв, епiтелiоцитiв. У фар-
бованому за Паппенгеймом препаратi
сегментоядернi нейтрофiли на 1/2 по-

ля зору, частково з ознаками дистрофiї,
помiрна кiлькiсть слизу, 1-2 дрiбних, ви-
соких цилiндричних епiтелiоцитiв у п/з,
багато кишкової палички товщиною 0,4-
1,0 мкм, довжиною 2-3 мкм, кокiв дiаме-
тром 0,5-1мкм. Про яку хворобу можна
думати?

A. Холангiт
B. Холецистит
C. Дуоденiт
D. Панкреатит
E. Гепатит

83. У чоловiка 55-ти рокiв з допомогою
аналiзатора у сечi визначено вмiст глю-
кози 40 ммоль/л, вмiст бiлiрубiну, ке-
тонових сполук, бiлкiв, уробiлiногену i
нiтритiв у межах норми, вiдносну щiль-
нiсть - 1,02, рН- 5,0, кiлькiсть лейкоцитiв
не збiльшена. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Цукровий дiабет
B. Цистит
C. Уретрит
D. Пiєлонефрит
E. Сольовий дiабет

84. У чоловiка 63-х рокiв у слизовому
майже прозорому харкотиннi, яке рiдко
вiдкашлюється по 1,5-3,0 мл (у мiкропре-
паратах фарбованих за Папенгеймом)
визначено на все поле зору багато ко-
кiв синього кольору, дiаметром 0,5-1,0
мкм, розташованих короткими ланцю-
гами, та дiаметром 0,8-1,0 мкм, якi зна-
ходяться вiльно, але поряд. Серед кокiв
є поодинокi сегментоядернi нейтрофiли
(без фагоцитованих кокiв) та цилiндри-
чнi епiтелiоцити, у яких ядро, яке роз-
ташоване на одному кiнцi клiтини. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчне бактерiальне запалення
бронхiв
B. Хронiчне небактерiальне запалення
бронхiв
C. Хронiчне вiрусне запалення бронхiв
D. Хронiчне грибкове запалення бронхiв
E. Хронiчне паразитарне запалення
бронхiв

85. За застосування контролю якостi
аналiзiв у лабораторiї несе вiдповiдаль-
нiсть завiдувач. Хто видiляє фiнанси для
забезпечення контролю якостi аналiзiв
у лабораторiї?
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A. Керiвник установи
B. Головний фiнансист установи
C. Керiвник юридичного вiддiлу
D. Помiчник завiдувача, який вiдповiдає
за контроль
E. Завiдувач лабораторiї

86. Безпека працi на робочих мiсцях у
лабораторiях має постiйно забезпечува-
тись необхiдними матерiалами i контро-
люватись, у тому числi, коли приходять
лiкарi-iнтерни, як новi спецiалiсти. Ду-
же важливим є той фахiвець, який вiд-
повiдає за безаварiйну працю в кожнiй
лабораторiї. Хто в лабораторiї несе вiд-
повiдальнiсть за безпеку роботи лiкарiв-
iнтернiв i iнших фахiвцiв на робочих мi-
сцях?

A. Завiдувач лабораторiї
B. Сестра-господарка
C. Помiчник завiдувача
D. Завiдувач вiддiлу лабораторiї
E. Замiсник головного лiкаря по госпо-
дарству

87. У хворої 72-х рокiв в зiшкрябах iз но-
воутворення на шкiрi в забарвлених пре-
паратах виявленi пласти та групи iз вели-
ких клiтин розмiрами 50-60-120 мкм по-
лiгональної форми з широкою цитопла-
змою. В частинi клiтин цитоплазма ви-
глядає склоподiбною з блакитним, або
свiтло-блакитним забарвленням. Ядра
великих розмiрiв з нерiвними контура-
ми. Хроматин у великих клiтинах нiжно-
зернистий. Клiтини утворюють нагро-
мадження, що дало пiдстави називати їх
”цибулинами” або ”перлами”. Про яку
пухлину це свiдчить?

A. Високодиференцiйований плоскоклi-
тинний рак
B. Диморфний рак
C. Базалiома
D. Плоскоклiтинна зроговiла папiлома
E. Меланома

88. У гастробiоптатi хворого 78-ми рокiв
виявленi дрiбнi часточки тканин, покри-
тi слизом. В забарвлених мiкропрепара-
тах виявлений слизовий фон, який мав
рожеве забарвлення i рiдко - блакитне.
На фонi слизових мас виявлялися муко-
цити дрiбних та помiрних розмiрiв 12-
16-25 мкм, якi формували залозистоподi-
бнi групи. В цитоплазмi - слизовi вакуо-
лi невеличкого розмiру. Виявленi також
поодинокi перснеподiбнi клiтини iз ве-
ликими вакуолями, що заповнюють ци-
топлазму клiтин, розплющуючи ядра на
периферiї цитоплазми. Про яке захво-
рювання можна думати?

A. Колоїдна аденокарцинома
B. Катаральний гастрит
C. Полiп шлунка з ентеролiзацiєю
D. Гiперпластичний полiп шлунка
E. Плоскоклiтинний рак

89. Якi додатковi показники необхiднi
для правильної iнтерпретацiї результа-
тiв визначення загальної кiлькостi бiлку:

A. Об’єм циркулюючої кровi, гемато-
крит
B. Кiлькiсть еритроцитiв, лейкоцитiв
C. Кiлькiсть загальних лiпiдiв та холесте-
ролу
D. Активнiсть ферментiв АсАТ та АлАТ
E. Кiлькiсть глюкози в кровi та в сечi

90. Пiсля радикального оперативного
втручання у хворого виникла тривала
кровотеча. В гемостазiограмi: рiзка гiпо-
коагуляцiя, розчиннi фiбрин-мономернi
комплекси збiльшенi, фiбриноген - 1,8
г/л, тромбоцити - 40 · 109/л. В препаратi
периферичної кровi уламки еритроци-
тiв. Про яку патологiю свiдчать резуль-
тати дослiджень?

A. ДВЗ-синдром, гiперкоагуляцiя
B. Гемофiлiя А
C. Тромбоцитопатiя
D. ДВЗ-синдром, гiпокоагуляцiя
E. Тромбоцитопенiя

91. У дитини 3-х рокiв кровотеча мiкро-
циркуляторного типу: петехiї та екхi-
мози на шкiрi, позитивна проба щипка,
носова кровотеча. Лабораторнi пока-
зники: час кровотечi подовжений, кiль-
кiсть тромбоцитiв - 190 ·1012/л, ретракцiя
кров’яного згустку - знижена, рiстоце-
тин i АДФ-агрегацiя в нормi, колаген-
агрегацiя рiзко знижена. Про яку пато-
логiю можна думати?

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

92. Дитина 8-ми рокiв поступила до клi-
нiки з носовою кровотечею. На шкiрi
петехiї та синцi. Лабораторнi показни-
ки: лейкоцити - 7 · 109/л, еритроцити -
3, 0 · 1012/л, гемоглобiн - 120 г/л, тромбо-
цити - 27·109/л, в тромбоцитарнiйформу-
лi переважають юнi форми. В мiєлогра-
мi число мегакарiоцитiв в нормi, функцi-
онуючi - 10%. Про яку патологiю можна
думати?
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A. Хвороба Верльгофа
B. Аномалiя Мей-Хегглiна
C. Хвороба Гланцмана
D. Гемофiлiя
E. ДВЗ-синдром

93. Хворий 27-ми рокiв поступив до ендо-
кринологiчної клiнiки з приводу трива-
лого поганого почуття, надмiрної пiтли-
востi, втратi маси тiла, тремтiння рук.
Дослiдження функцiї щитоподiбної за-
лози: Т4 - 135 нмоль/л, тиреотропний
гормон (ТSН) - 1,0 мОД/л. Про яку па-
тологiю можна думати?

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

94. Пацiєнт 65-ти рокiв скаржиться на
болi в спинi, якi носять постiйний хара-
ктер. В анамнезi - перелом двох ребер
злiва. Лабораторнi показники: в сирова-
тцi кровi загальний бiлок - 90 г/л, аль-
бумiн - 30 г/л, на електрофореграмi ви-
явлено М-градiєнт. В кiстковому мозку
iнфiльтрацiя плазмоцитами. Про яку па-
тологiю можна думати?

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

95. Хворий 45-ти рокiв, пiлот, повернув-
ся з Африки. Скарги на лихоманку, го-
ловний бiль, вiдсутнiсть апетиту. При ла-
бораторному обстеженнi периферичної
кровi виявили в незмiнених еритроци-
тах виявлено тiльки кiльцевi трофозої-
ди. Про яку причину захворювання мо-
жна думати?

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

96. Хвора 26-ти рокiв поступила до iнфе-
кцiйної лiкарнi зi скаргами на лихоман-
ку, слабкiсть, нудоту. Об’єктивно: шкiра
рiзко пiгментована, асцит, печiнка на 2
см виступає з-пiд краю реберної дуги.
У кровi: гiпохромна анемiя, лейкопенiя,
ШОЕ- 25 мм/год. В мiєлограмi виявили
ретикулоендотелiальнi клiтини, якi мi-
стять багато тiлець човноподiбної фор-
ми, з ядром та блефаробластом. Про яку
патологiю можна думати?

A. Лейшманiоз
B. Малярiя
C. Токсоплазмоз
D. Iєрсiнiоз
E. -

97. Хвора 24-х рокiв: лихоманка, слаб-
кiсть, вiдсутнiсть апетиту, збiльшення
шийних лiмфатичних вузлiв, гепатоспле-
номегалiя. В кровi: анемiя гiпохромна,
лейкоцити - 40 · 109/л, бласти - 81%, па-
личкоядернi - 2%, сегментоядернi - 4%,
лiмфоцити - 13%. Тромбоцитопенiя. Яке
дослiдження необхiдно провести для ве-
рифiкацiї варiанту гострого лейкозу?

A. Iмунофенотипування
B. Фарбування за Нохтом
C. Бiохiмiчнi дослiдження
D. Цитохiмiчнi реакцiї
E. Реакцiя Перльса

98. Хвора 45-ти рокiв скарги на щiльне
утворення в верхньозовнiшньому ква-
дрантi лiвої молочної залози. Хворiє по-
над двох рокiв. В пунктатi цього утво-
рення визначенi значна кiлькiсть клiтин
цилiндричного епiтелiю без формуван-
ня структур, нейтрофiли, лiмфоцити, де-
трит, еритроцити. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A. Мастопатiя
B. Кiста молочної залози
C. Фiброаденома
D. Аденокарцинома
E. Рак Педжета

99. Жiнка 25-ти рокiв скарги на зна-
чнi видiлення з пiхви, свербiж в генi-
талiях, порушення дiурезу. Об’єктивно:
ознаки кольпiту. В цитологiчному пре-
паратi виявленi клiтини багатошарово-
го плоского епiтелiю. Флора переважно
кокова. Деякi клiтини плоского епiте-
лiю дуже ”приперченi” дрiбною грам-
варiабельною кокобацилярною фло-
рою. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Бактерiальний вагiноз
B. Кандидоз
C. Рiзка дисплазiя
D. Помiрна дисплазiя
E. Ерозiя шийки матки

100. Хворий 62-х рокiв скарги на кро-
вотечу з прямої кишки. Хворiє понад
три мiсяцi - болi в областi ануса, пору-
шення дефекацiї, ”овечий” кал. Одержа-
но зшкрiб з пухлини прямої кишки. В
цитограмi значний полiморфiзм клiтин
i особливо їх ядер; збiльшено ядерно-
цитоплазматичне вiдношення, грубий
хроматин, гiпертрофованi ядерця. Бага-
то мiтозiв. Про яку патологiю це свiд-



Крок 3 Лабораторна дiагностика (україномовний варiант) 2016 рiк, осiнь 14

чить?

A. Рак прямої кишки
B. Полiп прямої кишки
C. Доброякiсна пухлина
D. Геморой
E. Парапроктит

101. Жiнка 27-ми рокiв звернулась до лi-
каря зi скаргами на дискомфорт в ста-
тевих органах, прозорi видiлення. Мi-
кроскопiя цитологiчного мазка: в де-
яких клiтинах цилiндричного епiтелiю
визначенi округлi структури, розмiром
10-25 мкм, якi мiсять дрiбнi зернята сiро-
фiолетового кольору. Ядра розташованi
ексцентрично. Цитоплазма вузька (фар-
бування за Папенгеймом). Про яку пато-
логiю можна думати?

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

102. У пацiєнта 38-ми рокiв скарги на
перiодичнi болi тягнучого характеру в
дiлянцi промежини, загальну слабкiсть,
пригнiчений стан. При дослiдженнi еяку-
ляту виявленi вiдхилення вiд норми: у ки-
незiсграмi - астенозооспермiя, кiлькiсть
лейкоцитiв - 40-60 в п/з, подекуди вияв-
ленi кулястi тiльця простати та епiтелiй
передмiхурової залози з дистрофiчними
змiнами 2-3 в п/з. Спостерiгаються слиз
та агрегацiя сперматозоїдiв ++. Який дi-
агноз можна припустити?

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

103. Пiсля споживання жирної їжi хво-
рий вiдчуває нудоту, млявiсть. У випоро-
жненнях мiстяться неперетравленi кра-
плини жиру. Вмiст у кровi холестерину -
9,8 ммоль/л, реакцiя сечi на жовчнi ки-
слоти позитивна. Причиною такого ста-
ну є дефiцит у травному каналi:

A. Жовчних кислот
B. Фосфолiпiдiв
C. Жирних кислот
D. Хiломiкронiв
E. Триглiцеридiв

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

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

105. 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

106. У сироватцi кровi пацiєнта вста-
новлено пiдвищення активностi гiалуро-
нiдази. Визначення якого бiохiмiчного
показника сироватки кровi дасть змогу
пiдтвердити припущення про патологiю
сполучної тканини?

A. Сiаловi кислоти
B. Сечова кислота
C. Глюкоза
D. Галактоза
E. Бiлiрубiн

107. У 20-рiчного студента з’явилися
симптоми грипу, що супроводжувалися
втратою апетиту i болем у правому пiд-
ребер’ї. При госпiталiзацiї лаборатор-
нi показники: 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

108. У хворого виявили пiдвищення
активностi ЛДГ1, ЛДГ2, АсАТ, КФК.
Для лiзису клiтин якого органа пiдви-
щення активностi вищевказаних фер-
ментiв є патогномонiчною ознакою?

A. Серцевий м’яз
B. Скелетний м’яз
C. Нирки
D. Печiнка
E. Сполучна тканина

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

A. Кальцiй
B. Магнiй
C. Калiй
D. Хлор
E. Залiзо

110. Хронiчнi захворювання нирок ча-
сто супроводжуються анемiєю. З недо-
статнiстю продукування якої речовини
пов’язана нормохромна нормоцитарна
анемiя, яку спостерiгають у пацiєнтiв з
хронiчною нирковою недостатнiстю:

A. Еритропоетин
B. Iнсулiн
C. Адреналiн
D. Окситоцин
E. Гемоглобiн

111. У 24-рiчного хворого на хронi-
чний гломерулонефрит отримано такi
результати: у 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

112. Чоловiк 48-ми рокiв хворiє на хронi-
чний гломерулонефрит. Було запiдозре-
но, що перебiг хронiчного гломеруло-
нефриту ускладнюється хронiчною нир-
ковою недостатнiстю. Який бiохiмiчний
показник буде найiнформативнiшим у
цьому випадку?

A. Креатинiн кровi
B. Сечовина кровi
C. Азот сечовини
D. Калiй кровi
E. Натрiй кровi

113. 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

114. Хворий на цукровий дiабет не отри-
мав вчасно iн’єкцiю iнсулiну, що призве-

ло до розвитку гiперглiкемiчної коми
(глюкоза в кровi - 50 ммоль/л). Який ме-
ханiзм є головним у розвитку цiєї коми?

A. Гiперосмiя
B. Гiпоксiя
C. Ацидоз
D. Гiпокалiємiя
E. Гiпонатрiємiя

115. 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

116. У хворого 30-ти рокiв пiсля наван-
таження виникли раптовий головний
бiль, блювання, порушення свiдомостi.
При дослiдженнi спинномозкової рiдини
виявлено: пiдвищення тиску до 300 мм
вод.ст., бiлок - 0,45 г/л, позитивна бензи-
нова проба, кiлькiсть еритроцитiв 3500,
змiненi та незмiненi. Який попереднiй дi-
агноз?

A. Крововилив субарахноїдальний
B. Серозний менiнгiт
C. Гнiйний менiнгiт
D. Iшемiчний iнсульт в стовбур мозку
E. Епiлептичний напад

117. Хворий 22-х рокiв. У кровi: помiрно
виражений пойкiлоцитоз, еритроцити -
1, 09 · 1012/л, трапляються еритроцити з
вираженими ознаками дисплазiї, з тiль-
цями Жолi, кiльцями Кебота. Еритрока-
рiоцити, переважно мегалобласти - 20
на 100 лейкоцитiв. Лейкопенiя, в лейко-
формулi - 20% бластiв. В мiєлограмi гi-
перплазiя еритроїдного паростка з озна-
ками дисплазiї, бластiв - 28%. Про яке
захворювання можна думати?

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

118. Хвора 45-ти рокiв зi скаргами на за-
гальну слабкiсть звернулась в лiкарню.
Встановлено: лiмфоаденопатiю, гепато-
мегалiю, на шкiрi - лейкемiди, гiнгiвiт.
В периферичнiй кровi кiлькiсть бластiв
разом з моноцитоподiбними клiтинами
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становить 51%. Цитохiмiчнi реакцiї на
МПО позитивнi у 14%, PАS - позитивна
речовина у дифузнiй формi, неспецифi-
чна естераза позитивна у бластах, при-
гнiчується NaF . Про який патологiчний
процес можна думати?

A. Гострий мiєломонобластний лейкоз
(варiант М4)
B. Гострий мiєлолейкоз (варiант М2)
C. Хронiчний моноцитарний лейкоз
D. Гострий мегакарiобластний лейкоз
E. Гострий еритромiєлоз

119. Хворий 35-ти рокiв поступив у лi-
карню з приводу гострої пневмонiї. У
кровi: еритроцити - 3, 5 · 1012/л, лейко-
цити - 84, 9 · 109/л, гемоглобiн - 85 г/л,
MCV- 90 фл., MCH- 30,2 пг, MCHC- 342
г/л, PLT- 110, 0 · 109/л. Морфологiчно
в мазку кровi визначаються бласти -
93%. Бласти середнього розмiру з ви-
соким ядерно-цитоплазматичним спiввi-
дношенням, полiморфнi ядра з 1-2 ядер-
цями. Цитохiмiчнi реакцiї: на мiєлопе-
роксидазу негативнi, глiкоген - в грану-
лярнiй формi в 41% бластiв. Про який
патологiчний процес можна думати?

A. Гострий лiмфобластний лейкоз
B. Гострий промiєлоцитарний лейкоз
C. Гострий мiєлолейкоз
D. Еритромiєлоз
E. Гострий мегакарiобластний лейкоз

120. Хвора 56-ти рокiв скаржиться на бо-
лi у кiстках. Пiд час дослiдження вияви-
лися вогнища остеолiзу у ребрах, черепi,
тазових кiстках. У мiєлограмi: кiлькiсть
мiєлокарiоцитiв нормальна, мегакарiо-
цитiв - зменшена. Бласти - 2%, мiєлоци-
ти - 8%, метамiєлоцити - 3%, паличко-
ядернi - 5%, сегментоядернi - 23%, еози-
нофiли - 1%, моноцити - 2%, лiмфоцити
- 8%, плазматичнi клiтини - 48%. Про
який патологiчний процес можна дума-
ти?

A. Мiєломна хвороба
B. Хвороба важких ланцюгiв
C. Хронiчний мiєлолейкоз
D. Хронiчний лiмфолейкоз
E. Хвороба Вальденстрема

121. У хворий 48-ми рокiв в перифе-
ричнiй кровi: еритроцити - 3, 5 · 1012/л,
лейкоцити - 4, 9 · 109/л, гемоглобiн - 95
г/л, MCV- 85 фл., MCH- 30,1 пг, PLT-
10, 0 · 109/л. Морфологiчно в мазку кро-
вi визначаються лiмфоцити 75%, з яких
бiльшiсть - клiтини середнього розмiру
з вiдростками цитоплазми. В мiєлограмi
визначається знижена кiлькiсть мiєлока-

рiоцитiв, субтотальна iнфiльтрацiя лiм-
фоцитами. Трепанобiоптат: вогнищево-
дифузний рiст лiмфоїдних клiтин типу
пролiмфоцитiв, дiлянки фiброзу. Цито-
хiмiчно виявлено у лiмфоцитах тартрат-
резистенту кислу фосфатазу. Про який
патологiчний процес можна думати?

A. Волосато-клiтинний лейкоз
B. Неходжкiнська лейкемiзована лiмфо-
ма
C. Гострий лiмфобластний лейкоз
D. Лейкемоїдна реакцiя
E. Хронiчний лiмфолейкоз

122. Хвора 27-ми рокiв госпiталiзована
з проявами геморагiчного синдрому. У
кровi: еритроцити - 2, 8 · 1012/л; лейкоци-
ти - 5, 0 · 109/л; тромбоцити - 300 · 109/л.
Тести коагулограми в нормi. Агрегацiя
тромбоцитiв з адреналiном, АДФ - вiд-
сутня. Ретракцiя кров’яного згустка зни-
жена. Дайте висновок про причину кро-
вотечi:

A. Дезагрегацiя i тромбоцитопатiя
B. Тромбоцитопенiя
C. Аномалiя Мея-Хейгглiна
D. Гемофiлiя А
E. Гемофiлiя В

123. Хвора 36-ти рокiв госпiталiзована
з проявами геморагiчного синдрому. У
кровi: еритроцити - 2, 5 · 1012/л; лейкоци-
ти - 4, 0 · 109/л; тромбоцити - 150 · 109/л.
У тестах коагулограми - гiпокоагуляцiя.
Фактор VIII - 88%; Фактор IХ - 13%.
Яка причина кровотечi в мiжфасцiальнi
та мiжм’язовi простори?

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

124. 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 виявленi
двох- i багатоядернi клiтини. Ядра мi-
стять вiд 1 до 3 нуклеол. В цитоплазмi
клiтин багато дрiбної ацидофiльної зер-
нистостi. Розмiщенi клiтини солiдними
полями i групами. Серед клiтинних еле-
ментiв знаходяться дiлянки амiлоїда за-
барвленого в жовто-зелений колiр. Це:
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A. Медулярний рак
B. Ацидофiльна аденома
C. Фолiкулярна аденокарцинома
D. Папiлярна аденокарцинома
E. Рак iз клiтин Ашкеназi

125. Взято мазки-вiдбитки з виразкової
поверхнi шкiри. В препаратi: епiтелiопо-
дiбнi клiтини неправильної форми, ве-
ликi, рiдко гiгантськi, з великими полi-
морфними ядрами, що мiстять 3-4 ядер-
ця; цитоплазма рiзної ширини, мiстить
чорний пiгмент в рiзних кiлькостях: вiд
поодиноких зерен до дифузного запов-
нення всiєї клiтини. Зерна виявляються
i позаклiтинно. Крiм епiтелiоподiбних
клiтин, знаходяться веретеноподiбнi та
невусоподiбнi клiтини рiзних розмiрiв
- вiд гiгантських, до величини 7-9 мкм,
полiморфнi, цитоплазма, яких також мi-
стить чорний пiгмент. Прощо можна по-
думати?

A. Меланома
B. Плоскоклiтинний рак
C. Аденоїдна базалiома
D. Ослизнена базалiома
E. Невус

126. До гiнеколога звернулась жiнка 32-
х рокiв, яка живе безладним статевим
життям, зi скаргами на дизуричнi яви-
ща, свербiж i печiння в пiхвi, гноєвиднi
вершкоподiбнi видiлення з цервiкаль-
ного каналу, набряклiсть гирла уретри
i цервiкального каналу. В мазку присутнi
грамнегативнi коки бобоподiбної фор-
ми, розташованi парами всерединi i по-
заклiтинно. Про яке захворювання йде-
ться?

A. Гонорея
B. Трихомонiаз
C. Вагiнальний кандiдоз
D. Сифiлiс
E. -

127. Хворий 32-х рокiв скаржиться на пiд-
вищення температури тiла до 40oC, ка-
шель з видiленням гнiйного, зi смердю-
чим запахом харкотиння до 200 мл/добу.
Пiд час лабораторного дослiдження хар-
котиння знайденi еластичнi волокна.
Про яку патологiю можна думати?

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

128. Хворий скаржиться на гострий бiль
в надчеревнiй дiлянцi, який виникає че-
рез 40 хвилин пiсля прийняття їжi, печiю,
вiдрижку кислим, метеоризм, закрепи.

Неодноразово при загостреннi виявля-
лась наявнiсть хелiкобактерної iнфекцiї.
Про що свiдчить позитивна реакцiя бен-
зидинової проби пiд час дослiдження ка-
лу?

A. Наявнiсть прихованої кровi
B. Наявнiсть яєць глистiв
C. Наявнiсть жовчних пiгментiв
D. Наявнiсть стеркобiлiна
E. Наявнiсть креатореї

129. У хворого з виразковою хворобою
виявленi змiни в загальному аналiзi кро-
вi: еритроцити - 2, 4 · 1012/л, гемоглобiн
- 116 г/л, кольоровий показник - 0,8. Яке
додаткове лабораторне дослiдження не-
обхiдно провести хворому для виявлен-
ня припустимої прихованої шлунково-
кишкової кровотечi?

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

130. Хвора 52-х рокiв звернулась в клiнi-
ку зi скаргами на гострi переймо-подiбнi
болi в правому пiдребер’ї, нудоту, блю-
вання, здуття живота. Бiль iрадiює в пра-
ве плече. При оглядi виявляється жовтя-
ниця склер та шкiри. Якi змiни в бiохiмi-
чному аналiзi кровi характернi?

A. Пiдвищення загального бiлiрубiну за
рахунок прямого
B. Пiдвищення загального бiлiрубiну за
рахунок непрямого
C. Збiльшенням показникiв тимолової
проби
D. Збiльшенням γ-глобулiнiв
E. Збiльшення амiлази

131. В анамнезi пацiєнта гострий вiру-
сний гепатит В. АлАТ- 15,5 ммоль/л, за-
гальний бiлiрубiн - 80 мкмоль/л, тимоло-
ва проба - 6 од. Загальний аналiз кровi
та сечi в нормi. Про яке захворювання
можна думати?

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

132. У хворого через 3 мiсяцi пiсля пере-
несеної ангiни з’явилися болi у попереку,
набряки вiк, слабкiсть. У сечi: питома ва-
га - 1,021; бiлок - 9 г/л; еритроцити - 15-20
в п/з, гiалiновi цилiндри - 3-4 в полi зору.
Яка патологiя у даного хворого?
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A. Гострий нефрит
B. Сечокам’яна хвороба
C. Гострий цистит
D. Гострий пiєлонефрит
E. Рак сечового мiхура

133. Проконсультуйте лiкаря-клiнiциста,
для визначення якого з аналiзiв НЕ
Є обов’язковою вимога 12-годинного
утримання вiд прийому їжi:

A. Загальний бiлок
B. Триглiцерин, холестерин
C. Загальний аналiз кровi
D. Ферменти сироватки
E. -

134. При проведеннi контролю якостi на
контрольнiй картi видно, що метод ви-
йшов з-пiд контролю. Дiї, якi при цьому
вживаються у лабораторiї:

A. Затримати виконання аналiзiв, знайти
причину неправильних результатiв
B. Проглянути лабораторний журнал
C. Закупити новi контрольнi матерiали i
калiбратори
D. Нанести на контрольну карту усi помi-
тки, пов’язанi з помилкою, що виникла
E. -

135. Пацiєнт скаржиться на нудоту, бiль в
епiгастрiї. Лабораторнi показники: лей-
копенiя зi зсувом влiво, ШОЕ- 23 мм/г,
загальний бiлок в межах норми, пiдви-
щена глобулiнова фракцiя, АлАТ- 520
u/l, АсАТ- 115 u/l. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A. Iнфекцiйний гепатит
B. Метастази раку у печiнку
C. Механiчна жовтяниця
D. Некомпенсований цироз печiнки
E. -

136. Хворий 48-ми рокiв у важкому ста-
нi без свiдомостi, виражена дегiдратацiя,
АТ- 90/60 мм рт.ст. У кровi: глюкоза -
26,6 ммоль/л, натрiй - 169 ммоль/л, калiй
- 4,44 ммоль/л, креатинiн - 198 мкмоль/л.
Сеча: глюкозурiя. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Гiперосмотична кома
B. Гiперглiкемiчна кома
C. Гiпоглiкемiчна кома
D. Лактацидотична кома
E. Церебральна кома

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

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

138. Пацiєнтка 37-ми рокiв скаржиться
на рiзку загальну слабкiсть, бiль у м’я-
зах та суглобах, пiдвищення темпера-
тури тiла до 38,8oC. У кровi: лейкоци-
тоз, помiрна анемiя, пiдвищена ШОЕ.
У сечi помiрна протеїнурiя, мiкрогема-
турiя. Для пiдтвердження дiагнозу хво-
рому призначено протеїнограму бiлкiв
сироватки кровi. Який метод використо-
вується для роздiлення бiлкiв?

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

139. У хворого на хронiчний лiмфолей-
коз збiльшилася загальна слабкiсть, з’я-
вилась жовтяниця. У кровi: еритроцити -
2, 1 · 1012/л, Нb- 55 г/л, КП- 1,0, ретикуло-
цити - 51o/oo. Бiлiрубiн загальний - 80,3
ммоль/л, некон’югований - 65,3 ммоль/л.
У сечi пiдвищений рiвень уробiлiну. Пря-
мий тест Кумбса позитивний. Який про-
вiдний патогенетичний фактор спричи-
нив зниження гемоглобiну?

A. Аутоiмунний гемолiз
B. Аплазiя кровотворення
C. Розвиток мiєлофiброзу
D. Дефiцит фолiєвої кислоти
E. Дефiцит B12

140. Хворий 66-ти рокiв скаржиться на
серцебиття, загальну слабкiсть, паресте-
зiї, зниження чутливостi в ногах, пору-
шення смаку, нюху. В кровi: еритроцити
- 2, 1 ·1012/л, Нb- 84 г/л, КП- 1,2, макроци-
тоз, гiперсегментацiя ядер нейтрофiлiв.
Що вiдiграє провiдну роль у патогенезi
цього стану?

A. Дефiцит вiтамiну B12
B. Порушення синтезу гемоглобiну через
хронiчний дефiцит залiза
C. Дизеритропоез через порушення ути-
лiзацiї залiза на рiвнi кiсткового мозку
D. Пiдвищене руйнування еритроцитiв
E. Ушкодження кiсткового мозку токси-
чними факторами

141. Хворий 15-ти рокiв скаржиться на
слабкiсть, задишку, серцебиття, перiоди-
чне потемнiння сечi. Об’єктивно: пiдне-
бiння готичне, жовтяничнiсть шкiри та
склер. Селезiнка +4 см, болюча. У кровi:
еритроцити - 2, 9 · 1012/л, Нb- 75 г/л, КП-
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0,86, ретикулоцити - 5%, тромбоцити -
170 · 109/л, лейкоцити - 5, 6 · 109/л, пали-
чкоядернi - 2%, сегментоядернi - 56%,
еозинофiли - 2%, базофiли - 1%, лiмфо-
цити - 29%, моноцити - 10%, еритроци-
ти - мiкросфероцити, ШОЕ- 35 мм/год.
Осмотична резистентнiсть еритроцитiв
знижена. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

A. Анемiя Мiнковського-Шоффара
B. Таласемiя
C. B12-дефiцитна анемiя
D. Сидероахрестична анемiя
E. Апластична анемiя

142. Хворий 55-ти рокiв скаржиться на
головний бiль, запаморочення, свербiж
шкiри, кровоточивiсть з ясен. Об’єктив-
но: шкiра з червоно-цiанотичним вiдтiн-
ком, спленомегалiя. У кровi: еритроцити
- 7, 5 · 1012/л, Нb- 206 г/л, КП- 0,95, лейко-
цити - 10, 3 · 109/л, ШОЕ- 2 мм/год. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Еритремiя
B. Мiєломна хвороба
C. Еритромiєлоз
D. Лiмфогрануломатоз
E. Хронiчний мiєлолейкоз

143. Хворий 50-ти рокiв скаржиться на
зниження апетиту, нiчну пiтливiсть, дис-
комфорт у животi, втрату маси тiла.
Об’єктивно: блiдiсть шкiри, гепатоспле-
номегалiя. У кровi: анемiя, лейкоцитоз
iз зсувом лейкоцитарної формули влiво,
базофiльно-еозинофiльна асоцiацiя. По-
переднiй дiагноз: хронiчний мiєлолей-
коз. Який з наведених нижче результатiв
обстеження хворого пiдтверджує попе-
реднiй дiагноз?

A. Наявнiсть фiладельфiйської хромосо-
ми
B. Тiнi Боткiна Гумперхта
C. Пiдвищений рiвень лужної фосфотази
D. Знижений рiвень цiанкобаламiну
E. Тотальна трипаросткова гiперплазiя
кiсткового мозку з мегакарiоцитозом

144. Хвора 32-х рокiв звернулася до те-
рапевта у зв’язку з наявнiстю майже по-
стiйного субфебрiлiтету, тупих болiв у
поперековiй дiлянцi злiва, збiльшення
дiурезу. При розпитуваннi вiдмiчає нi-
ктурiю. Хворiє на хронiчний аднексит.
Об’єктивно: АТ- 160/110 мм рт.ст., дiурез
- 1900 мл. У кровi: Hb- 105 г/л, еритроци-
ти - 3, 6 · 1012/л, ШОЕ- 18 мм/год. У сечi:
питома вага - 1,010, бiлок - 0,066 г/л, лей-
коцити - 20-25 в п/з, еритроцити - 1-2 в
п/з, епiтелiй ниркових мисок. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

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

145. Хвора 36-ти рокiв захворiла гостро.
Температура - 38,5oC, озноб, тупi болi в
поперековiй дiлянцi, часте болюче се-
човидiлення. Об’єктивно: вiдмiчається
напруження м’язiв поперекового вiддi-
лу, позитивний симптом Пастернацько-
го з обох бокiв. У кровi: лейкоцити -
20 · 109/л, нейтрофiльоз. У сечi: бiлок -
1,6 г/л, лейкоцити - все поле зору, бакте-
рiурiя - 2, 5 ·106 мiкробних тiл в 1 мл сечi.
Який попереднiй дiагноз?

A. Гострий пiєлонефрит
B. Гострий гломерулонефрит
C. Гострий цистит
D. Сечокам’яна хвороба
E. Амiлоїдоз нирок

146. Хворий 45-ти рокiв впродовж 12-ти
рокiв страждає на ревматоїдний артрит.
Рiк тому з’явились набряки на обличчi
та нижнiх кiнцiвках. У кровi: ШОЕ- 55
мм/год, альбумiни - 27%, холестерин -
12 ммоль/л. В сечi: протеїнурiя - 10 г/л,
лейкоцити - 2-4, еритроцити - 2-3 в п/з.
Яке ускладнення основного захворюван-
ня має мiсце у хворого?

A. Амiлоїдоз нирок
B. Гломерулонефрит
C. Пiєлонефрит
D. Пухлина нирки
E. Цистит

147. У хворого 51-го року пiсля перео-
холодження гостро з’явився бiль внизу
живота, рiзi в кiнцi сечовипускання. Ча-
стота сечовипускання до 15 разiв на добу.
Сеча мутна з домiшками кровi. В клiнi-
чному аналiзi сечi лейкоцити на все поле
зору, еритроцити поодинокi. Який дiа-
гноз можна припустити?

A. Гострий цистит
B. Гострий уретрит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Сечокам’яна хвороба
E. Гострий пiєлонефрит

148. Хворий 22-х рокiв скаржиться на
пiдвищення температури до 38-39oC, пе-
реважно в вечiрнiй час, кашель з ви-
дiленням значної кiлькостi харкотиння
гнiйно-слизистого характеру, з неприєм-
ним запахом, при вiдстоюваннi воно роз-
дiляється на 3 шари. Макроскопiчно ви-
явлено пробки Дiтриха. При мiкроско-
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пiї - лейкоцити, бiльша частина з яких
зруйнована, гематоїдин, кристали жир-
них кислот, багато флори. Хворiє з ди-
тинства. Який попереднiй дiагноз?

A. Бронхоектатична хвороба
B. Бронхiальна астма
C. Вогнищева пневмонiя
D. Туберкульоз легенiв
E. Хронiчний бронхiт

149. У вагiтної 25-ти рокiв з обтяженим
алергологiчним анамнезом (полiноз) в
термiнi вагiтностi 28 тижнiв пiсля стре-
сової ситуацiї раптово з’явилось шум-
не свистяче дихання, задишка, цiаноз
обличчя. Пiсля нападу у жiнки видiли-
лась невелика кiлькiсть тягучого хар-
котиння. При мiкроскопiї виявлено: спi-
ралi Куршмана, значну кiлькiсть цилiн-
дричного епiтелiю та еозинофiлiв. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Приступ бронхiальної астми
B. Обструктивний бронхiт
C. Набряк легенiв
D. Туберкульоз легенiв
E. Абсцес легенiв

150. Чоловiк 32-х рокiв скаржиться на
печiю та ниючий бiль в надчерев’ї через
2-3 години пiсля прийому їжi. Загострен-
ня - весною та восени. Харчова непере-
носимiсть яєць та риби. Об’єктивно: при
пальпацiї живота - болiснiсть у гастро-
дуоденальнiй дiлянцi. ЕФГДС: виразка 5
мм на переднiй стiнцi дванадцятипалої
кишки. Позитивний уреазний тест. Який
найбiльш iмовiрний провiдний механiзм
розвитку захворювання?

A. Хелiкобактерна iнфекцiя
B. Харчова алергiя
C. Продукцiя ауто-антитiл
D. Зниження синтезу простагландинiв
E. Порушення моторики шлунка

151. Жiнка 35-ти рокiв звернулась до гi-
неколога зi скаргами на бiлi пiнистi ви-
дiлення та мiжменструальнi кровотечi.
Мiсяць тому мала незахищений статевий
контакт. При дослiдженнi видiлень з ва-
гiни виявленi найпростiшi з пiнистою ци-
топлазмою та ядром у виглядi ”сливової
кiсточки”. Про наявнiсть якого захворю-
вання може свiдчити виявлення даного
найпростiшого?

A. Трихомонiаз
B. Гонорея
C. Амебiаз
D. Сифiлiс
E. Бактерiальний вагiноз

152. У хворого виявлено периферичний

рак легенiв. Бронхоскопiчне дослiджен-
ня виявилося неефективним. Який метод
отримання матерiалу для цитологiчного
дослiдження найбiльш ефективний при
периферичнiй локалiзацiї пухлини ле-
гень?

A. Трансторакальна пункцiя легень
B. Збiр харкотиння
C. Фiбробронхоскопiя
D. Медiастиноскопiя
E. Прескаленна бiопсiя

153. У жiнки 36-ти рокiв при цитологi-
чному дослiдженнi пунктату новоутво-
рення молочної залози виявленi атиповi
епiтелiальнi клiтини, згрупованi у дрi-
бнi солiднi i папiлярнi комплекси. Ядра
гiперхромнi з дрiбногрудочковим хро-
матином i з 1-4 дрiбними ядерцями, iн-
тенсивно профарбованi з формуванням
”чорнильних плям”. Цитоплазма гомо-
генна з включеннями. Визначте тип па-
тологiчного процесу:

A. Внутрiшньопротоковий рак
B. Фiброаденома
C. Хвороба Педжета
D. Мастопатiя
E. Фiбросаркома

154. Для дiагностики захворювань печiн-
ки використовують ряд бiохiмiчних те-
стiв. На який з наступних патологiчних
станiв найiмовiрнiше вказує зростання в
плазмi кровi активностi АлАТ?

A. Руйнування гепатоцитiв при цирозi,
пухлинах
B. Порушене жовчовидiлення (холестаз)
C. Зменшення маси функцiонально
активної тканини печiнки
D. Рак печiнки
E. Рак легенiв

155. У двомiсячної дитини вiдзначаються
затримка фiзичного i психомоторного
розвитку, деформацiя скелета та iншi по-
рушення опорно-рухового апарату, гепа-
тоспленомегалiя, дистрофiчнi змiни ро-
гiвки ока. У сечi - пiдвищена кiлькiсть
глiкозамiноглiканiв, якi мiстять гексоза-
мiни i iдурову кислоту. До якої групи вро-
джених порушень обмiну речовин вiдно-
ситься це захворювання?

A. Мукополiсахаридози
B. Муколiпiдози
C. Спадкове порушення обмiну колагену
D. Сфiнголiпiдози
E. Глiкогенози

156. У чотиримiсячної дитини вiдзнача-
ються затримкафiзичного i психомотор-
ного розвитку, деформацiя скелета та iн-
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шi порушення опорно-рухового апарату,
гепатоспленомегалiя, дистрофiчнi змiни
рогiвки ока. У сечi - пiдвищена кiлькiсть
глiкозамiноглiканiв, якi мiстять гексоза-
мiни й iдурову кислоту. Обмiн якого з
глiкозамiноглiканiв, найiмовiрнiше, по-
рушений при цiй хворобi?

A. Дерматансульфат
B. Хондроiтiнсульфат
C. Гiалуронова кислота
D. Кератансульфат
E. Гепарин

157. Яка кров є найкращим матерiалом
для визначення бiохiмiчних, гормональ-
них, серологiчних, iмунологiчних пока-
зникiв?

A. Венозна кров
B. Капiлярна кров
C. Артерiальна кров
D. Пуповинна кров
E. -

158. Як називається показник ефектив-
ностi фiнансової дiяльностi медичного
закладу за встановлений промiжок часу,
який дає кiлькiсну характеристику йо-
го дiяльностi i ступiнь прибутковостi та
розраховується як вiдношення чистого
прибутку до вартостi вироблених меди-
чних товарiв i послуг?

A. Рентабельнiсть
B. Прибуток
C. Лiквiднiсть
D. Фондоозброєнiсть
E. Фондоємнiсть

159. Хворий 67-ми рокiв поступив зi скар-
гами на погане самопочуття. У кро-
вi: еритроцити - 3 · 1012/л, лейкоцити -
12 · 109/л, тромбоцити - 170 · 109/л, ШОЕ-
17 мм/год. Бiохiмiчнi дослiдженi кровi:
пiдвищення активностi трансамiназ, рiв-
ня γ-глобулiнiв, гiпоальбунемiя. Спосте-
рiгається пiдвищення концентрацiї про-
тизапальних цитокiнiв (IЛ-1, IЛ-2, IЛ-6,
TNF-a). Про яке захворювання можна
думати?

A. Хвороба алкогольна печiнки
B. Абцес печiнки бактерiальний
C. Гепатолентикулярна дегенерацiя
D. Вiрусний гепатит В
E. Вiрусний гепатит C

160. Хворий скаржиться на напади з го-
ловним болем, нудотою, тахiкардiєю,
пiдвищеним АТ, болем у пiдвилочковiй
дiлянцi, з блюванням, посмикування м’я-
зiв всього тiла, iнодi судоми. При ла-
бораторному дослiдженi було виявлено

збiльшений вмiст у сечi ванiлiнмигдаль-
ної кислоти - 50 мкмоль/добу, при нормi
до 35 мкмоль/добу. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Феохромоцитома
B. Iнсулiнома
C. Тиреотоксикоз
D. Бронхiальна астма
E. Акромегалiя

161. Хворий скаржиться на бiль у животi,
переважно с правої сторони, лихоманку,
нудоту. Об’єктивно: вiдмiчається жовтя-
ниця шкiри та слизових оболонок. Попе-
реднiй дiагноз - гепатит В. Специфiчним
тестом для гепатиту В є:

A. Iмунохiмiчне визначення НВs-
антигена
B. Визначення активностi кислої фосфа-
тази
C. Визначення активностi сорбiтдегiдро-
генази
D. Визначення активностi трансамiназ
E. Збiльшення бiлiрубiну

162. При проведенi бiохiмiчного аналiзу
кровi було виявлено великий вмiст iн-
дикану - 8,5 мкмоль/л, при нормi - 1,0-4,7
мкмоль/л. Який iмовiрний лабораторний
дiагноз?

A. Непрохiднiсть кишечника
B. Пневмонiя
C. Панкреатит
D. Серцево-судинна дистонiя
E. -

163. Хворий 63-х рокiв скаржиться на ре-
цидивуючий больовий синдром у право-
му пiдребер’ї, озноб, лихоманку. Об’є-
ктивно: ксантоматоз, стеаторея. Лабора-
торнi показники: лужна фосфатаза - 370
од/л, бiлiрубiн прямий до 2 мг%, пору-
шення обмiну жовчних пiгментiв. Збiль-
шена безболiсна печiнка, дрiбновузлова,
селезiнка не збiльшена. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Холестатичний цироз
B. Сироватковий гепатит
C. Токсико-алергiчниий гепатит
D. Гостра дистрофiя печiнки
E. -

164. Хвора скаржиться на апатiю i сон-
ливiсть, зниження уваги i пам’ятi, загаль-
мованiсть мови i рухової активностi, зни-
ження працездатностi, набряки повiк,
рук i нiг, закрепи. При натисканнi паль-
цем на область набряку не залишається
вм’ятини. Шкiра сохне i набуває блiдо-
жовтого кольору. Голос хрипне. Волосся
- ламке, випадання волосся на головi i
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бровах, в областi лобка. Температура тi-
ла - 35,7oC. Попереднiй дiагноз: первина
мiкседема. Для дiагностики треба дослi-
дити рiвень:

A. Тиреотропного гормону
B. Холестерину у сироватцi кровi
C. 17-кетостероїдiв сечi
D. Накопичення J131 в щитоподiбнiй
залозi
E. -

165. Пацiєнту 45-ти рокiв поставлено
попереднiй дiагноз: хронiчний панкре-
атит. Надайте консультацiю лiкарю-
клiнiцисту - яке обстеження необхiдно
провести для пiдтвердження дiагнозу?

A. Аналiз сечi на дiастазу
B. Фiброгастроскопiя
C. Дуоденальне зондування
D. Холецистографiя
E. Колоноскопiя

166. При обстеженнi пацiєнтки 21-го ро-
ку з порушенням менструального циклу
(менструацiї з’являлися 1 раз в 3-4 мi-
сяцi) було виявлено зниження вмiсту в
кровi рiвня естрогенiв, фолiкулостиму-
люючого гормону, прогестерону, збiль-
шення вмiсту в кровi рiвня пролактину.
Якi змiни в яєчниках є при таких змiнах
гормонiв?

A. Порушення дозрiвання фолiкула
B. Порушення формування жовтого тiла
C. Вiдсутнiсть овуляцiї
D. Вагiтнiсть
E. -

167. До лiкарнi звернулась хвора 62-х ро-
кiв зi скаргами на бiль у дрiбних суглобах
кистей, скутiсть у суглобах, пiдвищення
температури тiла до 37,8oC. Захворiла
пiсля переохолодження тиждень тому. В
кровi: лейкоцити - 7, 2 · 109/л, ШОЕ- 52
мм/год. Ревматоїднi фактори - позитивнi.
Який попереднiй лабораторний дiагноз?

A. Ревматоїдний артрит
B. Подагра
C. Ревматизм
D. Дерформуючий остеоартроз
E. Системний червоний вовчак

168. Хвора 19-ти рокiв поступила до лi-
карнi у дуже тяжкому станi, млява, ади-
намiчна. Рiзко виражена блiдiсть шкiри
та слизових оболонок. Температура тiла
- 39-40oC. Значно виражений геморагi-
чний синдром за петехiально-плямистим
типом. Прояви некротичної ангiни. Лiм-
фатичнi вузли не пальпуються. Печiнка
виступає з-пiд краю ребер на 2 см. Селе-

зiнка не пальпується. В кровi: еритроци-
ти - 1, 63 · 1012/л, гемоглобiн - 43 г/л, КП-
0,9, ретикулоцити - 0,2%, лейкоцити -
1, 8 · 109/л, тромбоцити - 82 · 109/л, неди-
ференцiйованi бласти - 0,5%, паличко-
ядернi нейтрофiли - 1%, сегментоядернi
нейтрофiли - 9%, лiмфоцити - 88%, мо-
ноцити - 1%, еозинофiли - 0,5%, ШОЕ-
80 мм/год. Еритроцити - нормохромнi,
нормоцитарнi. Який iмовiрний лабора-
торний дiагноз?

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

169. У диференцiальнiй дiагностицi ла-
тентного дефiциту залiза допоможе ви-
значення:

A. Вмiсту феритину
B. Загальної залiзозв’язувальної здатно-
стi
C. Коефiцiєнта насичення трансферину
залiзом
D. Залiза сироватки кровi
E. Рiвня гемоглобiну

170. В лейкоцитарнiй формулi здорової
людини 32% нейтрофiлiв i 54% лiмфо-
цитiв. В якому вiковому перiодi таке
спiввiдношення клiтин кровi є нормаль-
ним?

A. 1-4 роки
B. 7-14 рокiв
C. 14-16 рокiв
D. У лiтнiх осiб
E. -

171. До прийомного вiддiлу лiкарнi звер-
нулась жiнка 48-ми рокiв зi скаргами на
кровотечi iз носа, ясен, геморагiї на тiлi
у виглядi петехiй та екхiмозiв, якi лока-
лiзуються у мiсцях тертя одягу. У кро-
вi: лейкоцити - 12 · 109/л, помiрна ане-
мiя, лейкоцитарна формула без вiдхи-
лень, ШОЕ- 25 мм/год, рiвень тромбоци-
тiв знижений. Тривалiсть кровотечi по-
довжена, час зсiдання кровi та ретракцiя
кров’яного згустку - не змiненi. Який по-
переднiй дiагноз?

A. Тромбоцитопенiчна пурпура
B. Гемофiлiя
C. Геморагiчний васкулiт
D. Постгеморагiчна анемiя
E. Тромбоцитопатiя

172. У хворого 2-3 рази на добу видiля-
ється кашкоподiбний кал коричневого
кольору з червоним вiдтiнком, лужною
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реакцiєю. Реакцiя на кров рiзко пози-
тивна. При мiкроскопiчному дослiджен-
нi виявлена слиз, змiшана з калом; не-
велика кiлькiсть м’язових волокон, пе-
ретравлена клiтковина, крохмаль, солi
жирних кислот. У слизу виявлено вели-
ку кiлькiсть еритроцитiв, еозинофiлiв,
клiтини цилiндричного епiтелiю. Який
лабораторний дiагноз?

A. Виразковий алергiчний колiт
B. Ахолiя
C. Ентерит
D. Гнилiсний колiт
E. Бродильний колiт

173. Хворий скаржиться на швидку втом-
люванiсть при навантаженнi, м’язову
слабкiсть, головний бiль, виникнення
труднощiв при ходьбi (особливо при пiд-
йомi, подоланнi великих вiдстаней), по-
гiршення пам’ятi, емоцiйну неврiвнова-
женiсть, тривожнiсть, депресiю. Попе-
реднiй дiагноз - гiперпаратиреоз. Якi ла-
бораторнi змiни будуть спостерiгатися?

A. Гiперкальцiємiя
B. Гiпокальцiємiя
C. Гiпернатрiємiя
D. Гiпофосфатурiя
E. Глюкозурiя

174. У лабораторiю впроваджують нову
методику дослiдження рiвня глюкози се-
чi. Завiдувач лабораторiєю дав завдання
лiкарю-лаборанту провести аналiтичний
етап контролю якостi. Що повинен зро-
бити лiкар-лаборант?

A. Контроль вiдтворюваностi та кон-
троль правильностi
B. Контроль вiдносностi та контроль
iмовiрностi
C. Контроль якостi та контроль кiлькостi
D. Контроль позитиву та контроль нега-
тиву
E. Контроль спостереження та контроль
виконання

175. Принцип електрометричного мето-
ду вимiрювання концентрацiї iонiв во-
дню (рН) шлункового вмiсту заснований
на:

A. Вимiрi концентрацiї вiльних iонiв H+

B. Визначеннi величини рiзницi потенцiа-
лiв мiж двома електродами
C. На властивостях шлункового соку як
електролiту
D. На рiшеннi рiвняння Henderson-
Hasselbalch
E. Вимiрi ступеня iонiзацiї шлункового
вмiсту

176. Хвору госпiталiзовано у тяжкому
станi; свiдомiсть затьмарена, хвора ади-
намiчна, обличчя цiанотичне, тахiкар-
дiя, шкiра суха, очi запалi, у повiтрi, що
видихає хвора - запах ацетону. Данi ла-
бораторних дослiджень: глюкоза кровi
- 20 ммоль/л, глюкоза сечi - 3,5%, вмiст
кетонових тiл у сечi пiдвищено, показни-
ки кислотно-лужного стану свiдчать про
метаболiчний ацидоз. Який дiагноз мо-
жна припустити?

A. Кетоацидотична гiперглiкемiчна кома
B. Гiпоглiкемiчна кома
C. Алкалоз
D. Гiперглiкемiчна кома
E. Стан норми

177. В рамках стандартного протоко-
лу обстеження чоловiка, хворого на
цукровий дiабет 1-го типу, призначено
дослiдження мiкроальбумiнурiї. Визна-
чено мiкроальбумiнурiю, про що свiд-
чить спiввiдношення альбумiн/креатинiн
у ранковiй порцiї сечi 2,5-25 мг/ммоль.
Скiльки разiв та з яким iнтервалом не-
обхiдно отримати позитивний результат
для дiагностики мiкроальбумiнурiї?

A. 2 рази з iнтервалом 1 мiсяць
B. 3 рази з iнтервалом 1 мiсяць
C. 2 рази з iнтервалом 2 тижня
D. 2 рази з iнтервалом 2 мiсяця
E. 1 раз

178. Пацiєнту призначена розширена лi-
пiдограма та визначена концентрацiя
загального холестеролу - 7,0 ммоль/л,
лiпопротеїнiв високої щiльностi - 0,8
ммоль/л, лiпопротеїнiв низької щiль-
ностi - 4,8 ммоль/л, триглiцеридiв - 1,2
ммоль/л. Який варiант дислiпопротеїне-
мiї за Фрiдрiксеном можна запiдозрити у
пацiєнта?

A. IIа
B. I
C. III
D. IV
E. IIb

179. При обстеженнi пацiєнта 18-ти ро-
кiв виявлено, що концентрацiя триглi-
церидiв становить 3 ммоль/л. Пiдвищен-
ня концентрацiї якої ендогенної сполуки
може бути причиною хибного пiдвищен-
ня рiвня триглiцеридiв?

A. Глiцерол
B. Дигiдроксi-ацетон-3-фосфат
C. Фосфатидил-iнозит-4-фосфат
D. α-глiцерофосфат
E. 1,2-диглiцерид

180. Пацiєнту з пiдозрою на iшемiчну
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хворобу серця призначено визначення
концентрацiї загального холестеролу.
Протягом якого часу концентрацiя хо-
лестеролу в плазмi залишається стабiль-
ною за умов зберiгання зразка при 4oC?

A. До 3 дiб
B. До 1 доби
C. До 2 дiб
D. До 6 годин
E. До 12 годин

181. При плановому обстеженнi чоловi-
ка 40-ка рокiв на наявнiсть дислiпiдемiї
сiмейний лiкар призначив дослiдження
розгорнутої лiпiдограми. Згiдно з клi-
нiчним пiдходом, iдеальною вважається
концентрацiя загального холестеролу:

A. <4,0 ммоль/л
B. <4,5 ммоль/л
C. <5,0 ммоль/л
D. <5,5 ммоль/л
E. <6,0 ммоль/л

182. При плановому обстеженнi чоловi-
ка 40-ка рокiв на наявнiсть дислiпiдемiї
сiмейний лiкар призначив дослiдження
розгорнутої лiпiдограми. Методи визна-
чення триглiцеридiв заснованi на визна-
ченнi вмiсту:

A. Глiцеролу
B. Дигiдроксi-ацетон-3-фосфату
C. Фосфатидил-iнозит-4 фосфату
D. Альфа-глiцерофосфату
E. 1,2-диглiцериду

183. При профiлактичному гiнекологi-
чному обстеженнi жiнки 32-х рокiв на
слизовiй оболонцi вагiни i шийки матки
виявленi гострокiнцевi кондиломи i папi-
лярнi вирости. Цитологiчне дослiдження
показало, що останнi вкритi багатоша-
ровим плоским епiтелiєм, клiтини якого
збiльшенi в розмiрi, мають неправиль-
ну форму, але чiткi межi, розмiщаються
розрiзнено або групами. Ядра клiтин гi-
перхромнi зi складчатою мембраною,
характерна обширна навколоядерна зо-
на просвiтлення. Зустрiчаються дво- i
багатоядернi клiтини. Про яку патоло-
гiю свiдчить дана цитограма?

A. Ураження папiломовiрусною iнфекцi-
єю
B. Ураження вiрусом простого герпесу
C. Ураження хламiдiйною iнфекцiєю
D. Слабко виражена дисплазiя
E. Сancer in situ

184. У жiнки 25-ти рокiв пiсля травми
правої молочної залози з’явились бо-
лючi дiлянки затвердiння. При цитоло-
гiчному дослiдженнi пунктату - велика

кiлькiсть лiпофагiв, мiсцями епiтелiаль-
нi клiтини з центрально i ексцентрично
розташованими ядрами, що мають рiв-
номiрну структуру хроматину, в окре-
мих клiтинах - дрiбнi поодинокi ядер-
ця. Фон препарату - дрiбнозернистий де-
трит, краплини жиру, дистрофiчно змi-
ненi лейкоцити i епiтелiальнi клiтини.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

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

185. В пунктатi з лiмфатичного вузла
95% клiтинних елементiв представленi
зрiлими лiмфоцитами, якi за своїми мор-
фологiчними ознаками не вiдрiзняються
вiд лiмфоцитiв периферичної кровi. По-
ряд з ними - поодинокi пролiмфоцити,
лiмфобласти, широкоплазменi лiмфоци-
ти, макрофаги, гiстiоцити, плазматичнi
клiтини, тканиннi базофiли, еозинофiли,
нейтрофiли. Який стан лiмфовузла хара-
ктеризує такий клiтинний склад?

A. Пунктат нормального лiмфовузла
B. Високодиференцiйована лiмфоцитар-
на лiмфосаркома
C. Метастатичне ураження лiмфовузлiв
при ХЛЛ
D. Лiмфоплазмоцитарна лiмфома
E. Фолiкулярна лiмфома

186. В пунктатi, одержаному iз вузла щи-
товидної залози - переважна кiлькiсть
зрiлих лiмфоцитiв, багато плазмоцитiв,
зустрiчаються пролiмфоцити, лiмфо-
бласти. Незначну кiлькiсть складають
нейтрофiли, еозинофiли, гiстiоцити, ма-
крофаги. Серед лiмфоцитiв - кубiчнi А-
клiтини з ознаками пролiферацiї (пласти
i залозоподiбнi структури), трапляються
скупчення В-клiтин (клiтини Гюртля),
якi також виявляють ознаки пролiфе-
рацiї, проте ядра таких клiтин округлої
форми з чiткими ядерцями, що не дає
пiдставу характеризувати їх як злоякi-
снi. Визначте характер наведеної цито-
грами:

A. Аутоiмунний тиреоїдит
B. Дифузний токсичний зоб
C. Тиреоїдит де Кервена
D. Фiброзний тиреоїдит
E. Аденома щитоподiбної залози

187. До лiкаря звернувся пацiєнт з цен-
тральним ожирiнням, тонкими кiнцiвка-
ми, пурпурними паралельними смугами
на животi. Скарги на слабкiсть в м’язах,
депресiю, затуманений зiр. За лабора-
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торними даними: рiвень глюкози в кровi
- 280 мг/дл (референтнi значення = 70-
100 мг/дл). Кетоновi тiла в сечi вiдсутнi.
Рiвень кортизолу в плазмi був 56 нг/мл
(референтнi значення = 3-31 нг/мл). Рi-
вень АКТГ в плазмi 106 пг/мл (референ-
тнi значення = 0-100 пг/мл). Низька до-
за дексаметазону (синтетичного глюко-
кортикоїду), що вводилась увечерi, при-
водила до зниження кортизолу плазми
уранцi. Пiсля високої дози (8 мг) декса-
метазону в тестi супресiї, рiвень корти-
золу в плазмi складав 21 нг/мл.Найбiльш
iмовiрним дiагнозом є:

A. Секреторна пухлина передньої частки
гiпофiзу
B. Iнсулiннезалежний цукровий дiабет
C. Iнсулiнзалежний цукровий дiабет
D. Секреторна пухлина задньої частки
гiпофiзу
E. Секреторна пухлина кори наднирникiв

188. 52-рiчний пацiєнт з опуклим облич-
чям, вугревим висипом та великим ви-
ступом на заднiй частинi шиї скаржиться
на таку слабкiсть, що навiть не може
самостiйно пiдстригти газон бiля свого
будинку. За лабораторними даними: рi-
вень глюкози пiсля їжi - 170 мг/дл (рефе-
рентне значення = 70-100 мг/дл); рiвень
кортизолу в плазмi - 62 нг/мл (референ-
тнi значення = 3-31 нг/мл). Рiвень АКТГ
плазми був 0 пг/мл (референтнi значен-
ня = 0-100 пг/мл). Якому єдиному дiа-
гнозу найбiльш iмовiрно вiдповiдає стан
пацiєнта?

A. Секреторна пухлина кори наднирникiв
B. Iнсулiннезалежний цукровий дiабет
C. Iнсулiнзалежний цукровий дiабет
D. Секреторна пухлина задньої частки
гiпофiзу
E. Секреторна пухлина передньої частки
гiпофiзу

189. Виберiть з наведених умов найбiльш
характерне для стану пiсля перенесено-
го iнфаркту мiокарда. Всi значення вимi-
рювались пiсля вечерi i порiвнювались з
такими для здорових осiб:

A. Збiльшення вмiсту сироваткової МВ-
фракцiї креатинфосфокiнази (КФК)
B. Збiльшення в кровi вмiсту кетонових
тiл
C. Зменшення вмiсту креатинiну в сечi
D. Зниження лактату кровi
E. Зменшення азоту сечовини кровi

190. У чоловiка вiком 67-ми рокiв лейко-
цитоз складає 29 · 109/л. При дослiджен-
нi периферичної кровi: кiлькiсть незрi-

лих форм гранулоцитарного ряду (про-
мiєлоцитiв, мiєлоцитiв, метамiєлоцитiв)
складає 16%, бластiв - 2%, моноцитiв
та базофiлiв в межах норми, виявляю-
ться ознаки дисгранулоцитопоезу. Лу-
жна фосфатаза нейтрофiлiв знижена. В
мiєлограмi - пролiферацiя клiтин грану-
лоцитарного ряду, дисгранулоцитопоез.
Ознаки дизеритро- та дизмегакарiоци-
топоезу вiдсутнi. Ph-хромосома вiдсутня.
Яке захворювання кровi слiд дiагносту-
вати?

A. Атиповий хронiчний мiєлолейкоз
B. Хронiчний мiєлолейкоз
C. Хронiчний мiєломоноцитарний лейкоз
D. Iдiопатичний мiєлофiброз
E. Гострий мiєлолейкоз

191. Хвора 68-ми рокiв потрапила до ге-
матологiчного вiддiлення з рефрактер-
ною нормохромною нормоцитарною
анемiєю. При пiдрахунку лейкоформули
бластних клiтин не виявлено. Кiстковий
мозок гiперпластичний за рахунок ери-
трокарiоцитiв, бластiв - 2%. Вираженi
диспластичнi ознаки в клiтинах еритро-
їдного ряду. Цитохiмiчно: 30% еритрої-
дних клiтин є кiльцевими сидеробласта-
ми. Яке захворювання кровi є найбiльш
iмовiрним у даної хворої?

A. Рефрактерна анемiя з кiльцевими
сидеробластами
B. Рефрактерна цитопенiя з однолiнiй-
ною дисплазiєю
C. Рефрактерна анемiя з надлишком
бластiв
D. Рефрактерна анемiя з надлишком
бластiв в стадiї трансформацiї
E. Рефрактерна цитопенiя з мультилiнiй-
ною дисплазiєю

192. Хворий 62-х рокiв впродовж року
вiдмiчає втому, пiтливiсть, болi в лiвому
пiдребер’ї, особливо пiсля їжi. Об’єктив-
но: спленомегалiя. У кровi: еритроцити -
2, 6 · 1012/л, Нb- 100 г/л, КП- 0,87, лейко-
цити - 200 ·109/л, тромбоцити - 700 ·109/л.
Лейкоформула: базофiли - 7%, еозино-
фiли - 5%, бласти - 2%, промiєлоцити
- 2%, мiєлоцити - 15%, метамiєлоцити
- 18%; паличкоядернi - 15%, сегменто-
ядернi - 34%, лiмфоцити - 2%; ознак ди-
сплазiї не вiдмiчається. ШОЕ- 25 мм/год.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Хронiчна фаза хронiчного мiєлолей-
козу
B. Фаза акселерацiї хронiчного мiєлолей-
козу
C. Бластний криз хронiчного мiєлолей-
козу
D. Атиповий хронiчний мiєлолейкоз
E. Гострий лейкоз

193. У чоловiка 51-го року рецидивуючi
мiкротромбози дрiбних судин. При про-
ходженнi профiлактичного огляду вияв-
лено збiльшення кiлькостi тромбоцитiв
до 820 · 109/л. Анiзоцитоз тромбоцитiв.
У кровi: лейкоцити - 12 · 109/л, Hb- 140
г/л, еритроцити - 3, 9 · 1012/л, базофiли -
1%, паличкоядернi - 4%, сегментоядернi
- 74%, лiмфоцити - 19%, моноцити - 2%.
Кiстковий мозок нормоклiтинний, вира-
жена пролiферацiя клiтин мегакарiоци-
тарного ряду з переважанням великих
форм з гiпердольчатими ядрами. Фiброз
кiсткового мозку та атиповi мегакарiо-
цити вiдсутнi. Про яку патологiю можна
думати?

A. Есенцiальна тромбоцитемiя
B. Первинний мiєлофiброз
C. Справжня полiцитемiя
D. Гострий мегакарiобластний лейкоз
E. Гострий панмiєлоз з мiєлофiброзом

194. До лiкаря звернувся пацiєнт 38-
ми рокiв зi скаргами на загальну слаб-
кiсть, пiтливiсть, кашель з видiленням
слизисто-гнiйного харкотиння з домi-
шками бiлуватих розсипчастих грудо-
чок, бiль в груднiй клiтцi, пiдвищення
температури до 38oC. Мiкроскопiчно:
лейкоцити густо на все п/з, еритроцити,
альвеолярний епiтелiй з дистрофiчними
змiнами, грубi вапняковi волокна. Який
дiагноз можна поставити i що для цього
необхiдно зробити?

A. Туберкульоз легень; харкотиння по-
фарбувати за Цiлем-Нiльсеном
B. Туберкульоз легень; харкотиння по-
фарбувати за Папенгеймом
C. Актиномiкоз легень; харкотиння по-
фарбувати за Цiлем-Нiльсеном
D. Крупозна пневмонiя; харкотиння
пофарбувати за Грамом
E. Бронхогенний рак; харкотиння пофар-
бувати за Папенгеймом

195. До лiкаря звернулась хвора 28-ми
рокiв зi скаргами на бiль у попереку ту-
пого ниючого характеру, загальну слаб-
кiсть, пiдвищення температури тiла. З
анамнезу: мiсяць назад хворiла ангiною.
У сечi: кiлькiсть - 100 мл, колiр - з
буровато-червоним вiдтiнком, мутна, ре-
акцiя - слабо кисла, щiльнiсть - 1,010,

бiлок - 1,2 г/л, глюкоза - не виявлено.
Епiтелiй плоский - поодинокий, епiтелiй
сечового мiхура - 0-1 в п/з, епiтелiй ни-
рок - 2-4 в п/з, мiсцями жиро-зернисто
перероджений, буропiгментований; лей-
коцити - 5-10 в п/з, еритроцити незмiненi
- 40-60 в п/з, змiненi - 10-20 в п/з, цилiн-
дри: гiалiновi - 2-3 в п/з, зернистi - 2-4 в
п/з, буропiгментованi - поодинокi в п/з,
кристали гематоїдину - мiсцями, фiбрин
- поодинокий. Який попереднiй дiагноз?

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

196. Хвора 40-ка рокiв, з 20-рiчного вiку
неодноразово лiкувалася з приводу хро-
нiчного гломерулонефриту. В анамнезi
пiдвищення АТ до 180/110 мм рт.ст. Мi-
сяць тому перенесла ГРВI, стан погiр-
шився: зменшився дiурез, з’явилися на-
бряки на обличчi i тулубi. У сечi: пито-
ма вага - 1026, реакцiя - лужна, бiлок -
3 г/л, еритроцити вилуженi, 10-12 в полi
зору, цилiндри зернистi (+). У кровi: ге-
моглобiн - 90 г/л, еритроцити - 2, 6·1012/л,
лейкоцити - 5, 6 · 109/л, ШОЕ- 36 мм/год.
Бiохiмiчне дослiдження кровi: загальний
бiлок - 46 г/л, альбумiни - 20%, глобулiни
- 80%, холестерин кровi - 14,8 ммоль/л.
Який попереднiй дiагноз та основний
синдром захворювання?

A. Хронiчний гломерулонефрит, стадiя
загострення, нефротичний синдром
B. Хронiчний гломерулонефрит, стадiя
загострення, нефритичний синдром
C. Хронiчний гломерулонефрит, стадiя
ремiсiї, нефротичний синдром
D. Гострий гломерулонефит, нефроти-
чний синдром
E. Гострий гломерулонефрит, нефрити-
чний синдром

197. Хвора 43-х рокiв доставлена брига-
дою швидкої допомоги зi скаргами на
сильнi болi у правiй поперековiй дiлян-
цi з iррадiацiєю вниз живота та статевi
органи, хибнi позиви на сечовипускання,
нудоту, блювання. Напади болю почали-
ся раптово. Напередоднi ввечерi викону-
вала роботу з iнтенсивним фiзичним на-
вантаженням. У сечi: питома вага - 1013,
бiлок - 0,033 г/л, перехiдний епiтелiй -
поодинокий в п/з. Еритроцити незмiненi
- 12-15 в п/з, лейкоцити - 0-1 в п/з, солi
оксалатiв у великий кiлькостi. Який по-
переднiй дiагноз?
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A. Сечокам’яна хвороба
B. Гострий гломерулонефрит
C. Амiлоїдоз нирок
D. Гострий пiєлонефрит
E. Нефротичний синдром

198. До лiкаря звернувся пацiєнт 55-ти
рокiв зi скаргами на рiзкi болi в правому
пiдребер’ї, високу температуру. У кровi:
лейкоцитоз з нейтрофiльним зсувом влi-
во. В сироватцi кровi: загальний бiлiру-
бiн - 120 мкмоль/л, прямий - 90 мкмоль/л.
В сечi рiзко позитивна реакцiя на бiлiру-
бiн (++++). В калi вiдсутнiй стеркобiлiн.
Для якої патологiї характерна така кар-
тина?

A. Обтурацiйна жовтяниця
B. Паренхiматозна жовтяниця
C. Гемолiтична жовтяниця
D. Ферментативна жовтяниця
E. Панкреатит

199. В клiнiко-дiагностичну лабора-
торiю доставлено кал для копрологi-
чного дослiдження. Вiзуально: конси-
стенцiя пастоподiбна, колiр жовтувато-
коричневий, запах смердючий, харчо-
вi залишки у виглядi грудочок. Рiзко
позитивна реакцiя на стеркобiлiн, рН-
8,0. Мiкроскопiчно: значна кiлькiсть по-
смугованих м’язових волокон, перетрав-
леної рослинної клiтковини та криста-
лiв оксалату кальцiю, помiрна кiлькiсть
крохмалю як внутрiшньоклiтинно, так i
позаклiтинно, невелика кiлькiсть солей
жирних кислот. Назвiть вiддiл травного

тракту, в якому спостерiгається недоста-
тнiсть травлення:

A. Недостатнiсть шлункового травлення
по типу ахiлiї та ахлоргiдрiї
B. Недостатнiсть шлункового травлення
по типу гiперхлоргiдрiї
C. Недостатнiсть травлення в тонкiй
кишцi
D. Недостатнiсть зовнiшньосекреторної
функцiї пiдшлункової залози
E. Недостатнiсть травлення в товстiй
кишцi

200. Хворий 45-ти рокiв скаржиться на
сильний головний бiль, що пiдсилюється
при найменшому русi голови, запаморо-
чення, нудоту, багаторазове блювання,
болi в очах, свiтлобоязнь. З епiдемiологi-
чного анамнезу з’ясовано, що за 2 тижнi
до захворювання був у лiсi. Об’єктив-
но: пацiєнт млявий i загальмований, ви-
значається ригiднiсть м’язiв потилицi та
позитивнi симптоми Кернiга i Брудзин-
ського. Проведено люмбальну пункцiю:
лiквор витiкає пiд тиском 400 мм вод.ст.,
прозорий, цитоз - 20 · 106/л (лiмфоцити
- 49%, нейтрофiли - 51%), глюкоза - 2,5
ммоль/л, бiлок - 0,45 г/л, хлориди - 120
ммоль/л. Який попереднiй дiагноз?

A. Клiщовий енцефалiт
B. Протозойний менiнгiт
C. Вiрусний менiнгiт
D. Туберкульозний менiнгiт
E. Менiнгококовий менiнгiт
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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


