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1. При проведеннi аналiтичної серiї
скiльки разiв проводять вимiрювання в
одному i тому ж контрольному матерiа-
лi, якщо використовується один єдиний
матерiал?

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

2. У пацiєнта 35-ти рокiв при обстеженнi
виявлено Т-лiмфобластний лейкоз. Якi
з перерахованих реакцiй iдентифiкують
даний дiагноз?

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

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

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

4. У жiнки 60-ти рокiв вiдзначається де-
фiцит фолiєвої кислоти. Що є характер-
ною ознакою в кровi для даного проце-
су?

A.Мегалоцитоз
B.Мiкроцитоз
C. Лiмфоцитоз
D. Ретикулоцитоз
E. -

5. У хворого при обстеженнi пiдозра на
передтромботичний стан. Який з пере-
числених показникiв це пiдтверджує?

A. Пiдвищення агрегацiї i адгезiї тромбо-
цитiв
B. Гiпофiбриногенемiя
C. Гiпокоагуляцiя
D. Пiдвищення фiбринолiтичної актив-
ностi
E. Тромбоцитопенiя

6. В кiстковому мозку виявлена велика
кiлькiсть сидеробластiв. Про яке захво-
рювання кровi може йти мова?

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

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. При мiкроскопiчному дослiдженнi
жовчi у хворого були виявленi лейко-
цитоїди. У яких порцiях жовчi вони ви-
являються?

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

9. У нормi в лiкворi присутнi тiльки лiм-
фоцити i моноцити. Яка кiлькiсть клiтин
лiмфоцитiв при мiкроскопiчному дослi-
дженнi в нормi мiститься в спинномоко-
вiй рiдинi?

A. 8-10 клiтин лiмфоцитiв
B. 1-5 клiтин лiмфоцитiв
C. 1-2 клiтини лiмфоцитiв
D. 5-8 клiтин лiмфоцитiв
E. 2-3 клiтини лiмфоцитiв

10. У жiнки 35-ти рокiв дiагностований
запальний процес статевих органiв. Для
виявлення причини запального iнфе-
кцiйного процесу використовують рiзнi
методи забарвлення цитологiчних пре-
паратiв. Який метод для виявлення ба-
ктерiальної флори i найпростiших в гiне-
кологiчних мазках найкраще пiдходить?

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

11. У хворого виявили ексудативний
плеврит невiдомої етiологiї. Який метод
треба використовувати для попередньої
обробки бiологiчногоматерiалу з метою
якiсного подальшого вивчення клiтин-
ного складу ексудату?
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A.Центрифугування
B. Кип’ятiння
C. Висушування
D.Фiксування
E. -

12. В цитологiчних мазках в даний час
замiсть термiну ”дисплазiя” використо-
вується такий термiн, як:

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

13. Концентрацiя якого жовчного пi-
гмента пiдвищується в сечi в дожовту-
шний перiод iнфекцiйного гепатиту?

A. Уробiлiноген
B. Бiлiрубiн
C. Стеркобiлiноген
D. Холебiлiрубiн
E. -

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

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

15. Хвора 48-ми рокiв поступила в iн-
фекцiйне вiддiлення з дiагнозом: лепто-
спiроз. На 6-й день лiкування стан рiзко
погiршився: з’явилися сонливiсть, болi
в попереку, судоми. Дiурез - 95 мл/добу.
Кров: ер.- 2, 3 · 1012/л, лейк.- 12 · 109/л,
креатинiн - 438 мкмоль/л, сечовина - 13,0
ммоль/л. Про що свiдчать такi лабора-
торнi показники?

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

16. У хворої болi у правому пiдребер’ї,
нудота, блювання. Лабораторнi пока-
зники: гiпербiлiрубiнемiя, бiлiрубiнурiя,
позитивна реакцiя на жовчнi пiгмен-
ти, активнiсть лужної фосфатази пiдви-
щена, активнiсть амiнотрансфераз нор-
мальна, рiвень холестерину в сироватцi
кровi пiдвищений. Який найбiльш iмо-

вiрний дiагноз?

A.Механiчна жовтяниця
B.Цироз печiнки
C. Iнфекцiйний гепатит
D. Гемолiтична жовтяниця
E.Первинний рак печiнки

17. Хворий 35-ти рокiв поступив у лiкар-
ню з явищами iнтоксикацiї: блювання,
запаморочення, головний бiль. В анам-
незi перенесений грип 3 тижнi тому. У
сечi: вiдносна щiльнiсть - 1,021; бiлок -
5 г/л, гематурiя. У плазмi кровi: бiлок
- 45 г/л, альбумiн - 49%, α2-глобулiни
- 20%, креатинiн сироватки кровi - 120
мкмоль/л. Який лабораторний дiагноз?

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

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

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

19. В аналiзi сечi хворої виявлено: слиз в
помiрнiй кiлькостi, лейкоцити - 20-40 в
полi зору i бiльше, еритроцити - 1-2 не
в кожному полi зору, незмiненi, епiтелiй
сечового мiхура 3-5 у полi зору, окремо
i групами до 10-15, плоский епiтелiй 2-3
в полi зору, кишкова паличка. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий цистит
B. Гострий уретрит
C. Гломерулонефрит
D. Гострий пiєлiт
E.Пролiферативний цистит

20. Хворий 58-ми рокiв був госпiталiзо-
ваний зi скаргами на бiль у загрудиннiй
дiлянцi, раптову слабкiсть, пiтливiсть,
вiдчуття страху, запаморочення. Пiд час
дослiдження ферментiв було виявлено:
пiдвищену активнiсть амiнотрансфераз
(АсАТ, АлАТ), ЛДГ. Попереднiй дiагноз:
iнфаркт мiокарда. Для уточнення дiагно-
зу необхiдно визначити:
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A. Тропонiн Т
B.Амiлаза
C. Лужну фосфатазу
D. Холiнестераза
E. Всi вiдповiдi правильнi

21.Пацiєнту призначено аналiз бiлкових
фракцiй сироватки кровi (протеїногра-
му). Який метод можна використати для
роздiлення бiлкових фракцiй?

A. Електрофорез
B.Полярографiя
C. Iмуноферментний аналiз
D. Титрометрiя
E.Полiмеразна ланцюгова реакцiя

22. У хворого з хронiчним гепатитом
спостерiгається кровоточивiсть ясен,
крововиливи в шкiру навiть при незна-
чнiй травмi. З порушенням обмiну якого
вiтамiну найiмовiрнiше можуть бути по-
в’язанi цi прояви?

A. K
B. D
C. E
D. C
E. B12

23. Хворий 56-ти рокiв ургентно посту-
пив у лiкарню з масивною кровотечою
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

24. Жiнку 30-ти рокiв привезли до лiкар-
нi з вулицi непритомною. Не було ознак
травми, її зiницi нормально зреагували
на свiтло, ригiднiсть шиї вiдсутня. Дослi-
дження очного дна, сухожильних рефле-
ксiв, грудної клiтки i живота не виявили
вiдхилень. Пульс був рiвномiрним i ста-
новив 80/хв., АТ- 140/80 мм рт.ст. Рiвень
глюкози в кровi - 1,6 ммоль/л. Яка при-
чина непритомностi?

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

25. 25-рiчна хвора на iнсулiнозалежний
дiабет, поступила зi скаргами на блюван-

ня, що тривала протягом 2-х днiв, бiль у
животi та непритомнiсть. Глюкоза кровi
- 15,2 ммоль/л, позитивна реакцiя сечi на
кетони i проба Ланге. Чим викликаний
важкий стан пацiєнта?

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

26. У хворого пiсля лiкування цитоста-
тиками у кровi виявлено панцитопенiю,
абсолютну нейтропенiю, ретикулоцито-
пенiю. В кiстковому мозку - панцитопе-
нiю.На фонi зазначених змiн кровi вини-
кла ангiна, стоматит, якi утримувалися
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

27. У хворої 17-ти рокiв скарги на слаб-
кiсть, сухiсть шкiри, випадiння волосся,
запалення слизових оболонок ротової
порожнини, слабкiсть в м’язах. Вмiст
гемоглобiну i кiлькiсть еритроцитiв в
межах норми, проте, знижена концен-
трацiя феритину, сироваткового залiза,
збiльшення вмiсту трансферину. Ери-
троцитарнi iндекси (МСV, MCH,MCHС)
в межах норми. Якому стану вiдповiда-
ють перелiченi ознаки?

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

28.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?



Крок 3 Лабораторна дiагностика (україномовний варiант) 2017 рiк, весна 4

A. Хронiчний нейтрофiльний лейкоз
B. Iстина полiцитемiя
C.Первинний мiєлофiброз
D. Есенцiальна тромбоцитемiя
E. Запальний процес

29.У хворого 43-х рокiв анемiя, панцито-
пенiя, гепатоспеномегалiя; в кровi 30%
бластiв середнього розмiру, цитоплазма
їх часто утворює псевдоподiї. В кiстко-
вому мозку 40% бластiв, що експресу-
ють антигени CD41 та CD61, iнодi, пан-
лейкоцитарний маркер СD45, реакцiя на
МПО, ХАЕ i СЧВ негативна. Якуформу
лейкозу слiд дiагностувати?

A. Гострий мегакарiобластний лейкоз
B. ГМЛ з мiнiмальними ознаками дифе-
ренцiацiї
C. ГМЛ iз змiнами, пов’язаними з мiєло-
дисплазiєю
D. Гострий панмiєлоз з мiєлофiброзом
E. Мегакарiобластна криза хронiчного
мiєлолейкозу

30. У хворого стул один раз на добу,
щiльної консистенцiї, з гнильним запа-
хом, реакцiя - лужна. Мiкроскопiчно -
пласти неперетравлених м’язових воло-
кон, вкритих сарколемою, пласти сполу-
чної тканини, перетравлена клiтковина,
багато кристалiв оксалату кальцiю. Для
якого синдрому характерна така копро-
грама?

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

31. У хворого стул 3 рази на добу, кашо-
подiбний, насиченого коричневого ко-
льору, реакцiя на кров - позитивна. При
мiкроскопiї - в тяжах слизу еритроцити,
велика кiлькiсть нейтрофiлiв i еозино-
фiлiв, дистрофiчно змiненi епiтелiальнi
клiтини. Для якої патологiї характерна
така копрограма?

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

32. В лабораторiю доставлена сеча, злег-
ка каламутна, рН- 6,0, вiдносна щiль-
нiсть - 1,20, слiди бiлка, осад - незначний.
При мiкроскопiї - слиз, уретральнi ни-
тки, велика кiлькiсть лейкоцитiв, деге-
неративно змiненi епiтелiальнi клiтини.
Для якої патологiї характернi такi змiни
сечi?

A. Гострий уретрит
B.Цистит
C.Пiєлонефрит
D. Гострий цистит
E. Хронiчний уретрит

33. В лабораторiю доставлене харкотин-
ня, в’язке, в осадi бiлувато-сiрi тканин-
нi клочки. При мiкроскопiї: лейкоцити,
поодинокi еритроцити, в тканинних кло-
чках метаплазованi i полiморфнi, атипо-
вi клiтини епiтелiю бронхiв з гiперхром-
ними ядрами, з ознаками ороговiння в
цитоплазмi. Розташованi клiтини розрi-
знено i групами. Мiкобактерiї туберку-
льозу не виявленi. Визначити правиль-
ний варiант вiдповiдi:

A.Плоскоклiтинний зроговiлий рак
B.Плоскоклiтинна метаплазiя з атипiєю
C. Високодиференцiйована форма зало-
зистого раку
D.Плоскоклiтинний рак без зроговiння
E. Низькодиференцiйована форма зало-
зистого раку

34. В лабораторiю доставлена асцити-
чна рiдина, жовтого кольору, прозора.
При мiкроскопiї - на фонi лейкоцитiв,
еритроцитiв, незмiнених клiтин мезоте-
лiю - розрiзненi клiтини i сосочкоподiбнi
залозистi комплекси з полiморфними
ядрами, з гiпертрофованими ядерцями.
Деякi клiтини дистрофiчно змiненi. При
якiй патологiї зустрiчається така цито-
грама?

A.Аденокарцинома
B.Метастаз перехiдноклiтинного раку
C.Метастаз плоскоклiтинного раку
D. Метастаз недиференцiйованої форми
раку
E. Пролiферацiя мезотелiю з ознаками
атипiї

35. 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
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36. У хворого дизурiя, полакiурiя, ге-
матурiя, протеїнурiя. Осад сечi об’єм-
ний, пухкий, бурого кольору, мiстить
сiрувато-бурi тканиннi клаптики. При
мiкроскопiї - незмiненi еритроцити, 20-
30 в полi зору. В тканинних клочках - со-
сочкоподiбнi структури у виглядi ”три-
листника”. Скупчення, утворенi моно-
морфними клiтинами округлої форми,
без ознак атипiї. Якiй патологiї вiдповi-
дає наведена уроцитограма?

A. Перехiдно-клiтинна папiлома сечово-
го мiхура
B. Перехiдно-клiтинний рак сечового
мiхура
C.Аденокарцинома сечового мiхура
D. Хронiчний цистит
E. Лейкоплакiя сечового мiхура

37. У жiнки 42-х рокiв скарги на густi,
з неприємним запахом, видiлення з пi-
хви. При цитологiчному дослiдженнi ва-
гiнальних мазкiв, пофарбованих за Па-
пенгеймом i за Грамом - всi поля зору
густо вкритi грамнегативною i грамва-
рiабельною коковою i кокобацилярною
флорою, яка нашаровується на поверх-
невi клiтини. Такi клiтини укрупненi i но-
сять назву ”ключовi”. Лейкоцити i лакто-
бактерiї - вiдсутнi. Визначте найбiльш
iмовiрний дiагноз:

A. Бактерiальний вагiноз
B.Неспецифiчний вагiнiт
C. Змiни характернi для ураження хламi-
дiйною iнфекцiєю
D. Змiни характернi для ураження вiру-
сом простого герпесу
E. Змiни характернi для ураження вiру-
сом папiломи людини

38.Ужiнки 25-ти рокiв пiсля травми пра-
вої молочної залози з’явились болючi дi-
лянки затвердiння. При цитологiчному
дослiдженнi пунктату молочної залози
- велика кiлькiсть лiпофагiв, краплини
жиру, лейкоцити i епiтелiальнi клiтини з
жировою дистрофiєю. Поряд - клiтини
з рiвномiрною структурою хроматину,
з ядрами, розташованими центрально i
ексцентрично, деякi - з дрiбними пооди-
нокими ядерцями. Яке захворювання є
найбiльш iмовiрним для наведеної цито-
грами?

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

39. У хворої 17-ти рокiв спостерiгається
полiурiя з низькою питомою вагою сечi.

Пiсля проведення тесту з обмеженням
рiдини параметри питомої ваги сечi не
змiнилась. Найбiльш iмовiрно, що у хво-
рої:

A.Нецукровий дiабет
B.Психогенна полiдипсiя
C.Цукровий дiабет
D. Хронiчний пiєлонефрит
E. -

40. Хвора 40-ка рокiв жалiється на зяб-
кiсть, сонливiсть, закрепи. При об’єктив-
ному дослiдженнi виявлено збiльшення
щитоподiбної залози та запiдозрено пер-
винний гiпотиреоз. Для пiдтвердження
даного дiагнозу найбiльш iнформативно:

A. Визначення рiвня ТТГ
B. Проведення сцинтiографiї щитоподi-
бної залози
C. Визначення тироксину
D. Визначення трийодтиронiну
E. Визначення рiвня кальцiю в кровi

41. У хворого тяжка двостороння пнев-
монiя, частота дихання пiдвищена.Шкiр-
нi покриви з синюшним вiдтiнком. рН
кровi становить 7,3; надлишок кислот
(ВЕ) дорiвнює 3,4 ммоль/л. Яка форма
порушення кислотно-основної рiвноваги
виникла у хворого?

A. Комбiнований ацидоз
B.Метаболiчний алкалоз
C. Респiраторний ацидоз
D. Респiраторний алкалоз
E. Алкалоз респiраторний декомпенсо-
ваний

42. Хворий поступив у клiнiку з приво-
ду перелому ребер. Скаржиться на бiль
у попереку, болi у кiстках. За три роки
зрiст хворого зменшився на 15 см. Ане-
мiя нормохромна, нормоцитарна. Гiпер-
кальцiємiя. В мiєлограмi 34% плазмоци-
тiв. ШОЕ- 70 мм/год. Яке захворювання
представлено в задачi?

A.Множинна мiєлома
B. Лiмфома
C.Метастаз раку в кiстковий мозок
D. Лiмфогрануломатоз
E. Хвороба Вальденстрема

43. Хворому з тяжкою травмою пiд-
ключили апарат штучного дихання. Пi-
сля повторних дослiджень показникiв
кислотно-основної рiвноваги (КОР) зна-
йдено зниження в кровi вмiсту дiоксиду
вуглецю. Для якого порушення КОР ха-
рактернi такi змiни?
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A. Респiраторний алкалоз
B. Респiраторний ацидоз
C.Метаболiчний алкалоз
D.Метаболiчний ацидоз
E.Ацидоз змiшаний декомпенсований

44. У хворого АЧТЧ подовжений (спiв-
вiдношення цитрат/кров не порушено).
При виконаннi корекцiйної проби з до-
даванням стандартної плазми, АЧТЧ
нормалiзувався. Данi результати об-
умовленi:

A. Зниженням рiвня або вiдсутнiстю
деяких факторiв зсiдання кровi
B.Присутнiстю прямих антикоагулянтiв
C. Тромбоцитопенiєю
D.Порушенням агрегацiї тромбоцитiв
E. Застосуванням непрямих антикоагу-
лянтiв

45. Для визначення сечовини у бiологi-
чних рiдинах використовують уреазний
метод. До якого класу вiдноситься даний
фермент?

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

46. Хворому пiсля великої крововтрати
лiкар призначив внутрiшньовенно роз-
чин альбумiну. Який фактор обумовлює
високу ефективнiсть даного бiлка кровi?

A.Пiдтримання онкотичного тиску кровi
B. Захисна функцiя
C. Легка розчиннiсть у водi
D. Транспорт вiтамiнiв
E. Транспорт кортикостероїдiв

47. Яка форма порушення кислотно-
основного стану характерна для мета-
болiчного ацидозу, що виник у хворого
при гiпоксичному станi?

A. Накопичення в органiзмi органiчних
кислот
B.Накопичення в органiзмi лугiв
C.Порушення видiлення CO2
D. Зниження вмiсту вугiльної кислоти
E. Втрата кислих сполук

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

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

49. У хворого 38-ми рокiв, пiсля перене-
сеного гепатиту з важким перебiгом з’я-
вилися набряки. В сироватцi кровi вияв-
лено: альбумiнiв - 32%, глобулiнiв - 68%.
Який фактор зумовив розвиток набря-
кiв?

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

50. 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

51. У дитини 2-х рокiв спостерiгається
синдром Фанконi, який включає пору-
шення функцiй ниркових канальцiв: фо-
сфатурiю, амiноацидурiю, протеїнурiю,
толерантнiсть до вiтамiну D. Порушен-
ня якого процесу призводить до розви-
тку рахiту?

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

52. 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

53. У хворого внаслiдок вiрусної iнфе-
кцiї, яка ускладнилась недостатнiстю пе-
чiнки, рiзко погiршився стан. Який мета-
болiт, що включається в глюконеогенез,
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обумовлює метаболiчний ацидоз?

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

54. Хворий 58-ми рокiв, який хворiв на
iнфаркт мiокарда 3 роки тому, знов вiд-
чув бiль в грудях пiсля фiзичного наван-
таження. Результати ЕКГ не дозволили
з’ясувати причину нападу. Було проведе-
но дослiдження серцевих маркерiв в ди-
намiцi: при госпiталiзацiї сТнI - 0,4 мкг/л,
через 9 годин - 3,1 мкг/л, через добу -
2,4 мкг/л. Референтне значення сТнI -
0,5 мкг/л. Вмiст МВ-КФК впродовж всiєї
доби був в межах норми. Що показують
результати визначення сТнI?

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

55. Хворий 22-х рокiв, що вживав геро-
їн, звернувся до лiкаря зi скаргами на
блювання, бiль в животi, значну слаб-
кiсть впродовж 2-х дiб. Вiн розповiв, що
за 2 тижнi до вiзиту до лiкаря в нього бу-
ло погане самопочуття, лихоманка, але
цi симптоми минули. Результати обсте-
ження: бiлiрубiн - 28 мкмоль/л, альбумiн
- 42 г/л, АлАТ- 3,1 мкмоль/(год·мл), ЛФ-
80 Од/л, ГГТ- 1,45 мкмоль/(год·мл). Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Раннiй перiод розвитку гепатиту
B. Гастрит
C.Панкреатит
D. Хронiчна печiнкова недостатнiсть
E. Стеатоз печiнки

56. Хвора 68-ми рокiв, яка страждає на
ревматоїдний артрит, перенесла опера-
цiю ендопротезування кульшового су-
глоба пiсля якої виникло ускладнення -
легенева тромбоемболiя. Пiсля прове-
дення гепаринотерапiї призначено лiку-
вання варфарином. Пiсля виписки з клi-
нiки хворiй треба кожнi 3 тижнi викону-
вати дослiдження:

A. Показник мiжнародного нормалiзова-
ного часу
B. Тромбiновий час
C. Активований частковий тромбопла-
стиновий час
D. Час зсiдання нестабiлiзованої кровi
E.Аутокоагуляцiйний тест

57. У кровi хворого: еритроцити - 2, 6 ·

109/л, лейкоцити - 4, 2 · 109/л, тромбоци-
ти - 155 · 109/л. У тестах коагулограми -
гiпокоагуляцiя. Фактор VIII - 90%. Фа-
ктор IX - 25%. Яка причина кровотечi в
мiжфасцiальнi та мiжм’язовi простори?

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

58. 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

59. Поставте попереднiй дiагноз за на-
ступними даними аналiзу кровi i сечi хво-
рого: загальний бiлiрубiн - 150 ммоль/л
(пiдвищення як вiльного, так i зв’язано-
го бiлiрубiну); загальний бiлок - зниже-
ний; Бiлковi фракцiї: альбумiни - зниже-
нi; α- i γ-глобулiни - пiдвищенi; актив-
нiсть трансамiназ - пiдвищена:

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

60. У клiнiцi знаходиться пацiєнт
з декомпенсованим респiраторним
ацидозом. Вкажiть змiни показникiв
кислотно-лужної рiвноваги, характернi
для даного стану:

A. Збiльшення парцiального тиску вугле-
кислого газу (pCO2) в артерiальнiй кровi
B. Падiння концентрацiї iстинних бiкар-
бонатiв (АВ)
C. Зростання цифр надлишку буферних
основ (ВЕ)
D. Пiдвищення величин сумарних буфер-
них основ (ВВ)
E. -

61. При проведеннi дослiдження хар-
котиння отриманi наступнi результати:
кiлькiсть - 350 мл, характер - тришаро-
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вий, консистенцiя рiдка, буруватого ко-
льору, має гнильний запах. Лейкоцити -
25-30 в полi зору, зруйнованi, еритроцити
- 5-7 в полi зору, велика кiлькiсть макро-
фагiв i скупчення кристалiв гематоїдину,
фiбрин, пробки Дiтриха, еластичнi воло-
кна, детрит з великою кiлькiстю рiзно-
манiтної флори. Про яке захворювання
слiд думати?

A.Прорив абсцесу легенi в бронх
B. Туберкульоз легенiв
C. Бронхiальна астма
D. Крупозна пневмонiя
E.Актиномiкоз легенiв

62. При проведеннi дослiдження хар-
котиння отриманi наступнi результати:
кiлькiсть - 10 мл, характер - склоподi-
бний, консистенцiя в’язка, свiтлого ко-
льору, без запаху. Лейкоцити - 3-5 в полi
зору, еритроцити i макрофаги - пооди-
нокi в полi зору, невеликi скупчення ео-
зинофiлiв, безбарвнi блискучi кристали
у виглядi ромбiв, спiралi Куршмана 1-2
в полi зору, цилiндричний епiтелiй по-
одинокий в препаратi. Яке захворюван-
ня можна припустити?

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

63. При проведеннi дослiдження хар-
котиння отриманi наступнi результати:
кiлькiсть - 40 мл, характер - слизовий,
консистенцiя в’язка, свiтлого кольору,
без запаху. Лейкоцити - до 10 в полi зо-
ру, еритроцити i макрофаги - поодинокi
в полi зору, шари епiтелiоцитiв бронхiв,
спiралi Куршмана - 1-2 в полi зору, ко-
кова флора - велика кiлькiсть. Про яке
захворювання слiд думати?

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

64. При проведеннi макроскопiчного до-
слiдження харкотиння на темному по-
лi виявленi дрiбнi зернятка бiлувато-
або зеленувато-сiруватого кольору у ви-
глядi манної крупи. При фарбуваннi за
Грамом визначаються густi скупчення
радiально розташованих ниток темно-
синього кольору з колбоподiбними по-
товщеннями на кiнцях червоного кольо-
ру. Про яке захворювання слiд думати?

A.Актиномiкоз легенiв
B. Туберкульоз легенiв
C.Абсцес легенiв
D. Крупозна пневмонiя
E.Аспергiльоз легенiв

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

A. Спадковий сфероцитоз (хвороба
Мiнковського-Шоффара)
B. Залiзодефiцитна анемiя
C.Апластична анемiя
D.Мегалобластна анемiя
E.Анемiя Кулi

66. 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

67. Хворий 73-х рокiв поступив у гемато-
логiчне вiддiлення з геморагiчним син-
дромом. У кровi: лейкоцити - 42 · 109/л,
еритроцити - 3, 1 · 1012/л, Нb- 107 г/л,
тромбоцити - 99 · 109/л. Лейкоцитарна
формула: бласти - 70%, паличкоядернi -
2%, сегментоядернi - 13%, лiмфоцити -
15%. Цитохiмiя бластних клiтин: МПО
слабо позитивна в 10%, PAS-позитивна
реакцiя у дифузнiй формi; неспецифi-
чна естераза позитивна в 100%, яка пов-
нiстю пригнiчується фторидом натрiю.
Варiант лейкозу:
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A. Гострий монобластний лейкоз
B. Гострий еритролейкоз
C. Гострий мiєлоїдний лейкоз з мiнiмаль-
ними ознаками диференцiювання
D. Гострий панмiєлоз з мiєлофiброзом
E. Гострий лiмфобластний лейкоз

68. Хворий 28 рокiв. В клiнiчнiй карти-
нi периферична лiмфаденопатiя, спле-
номегалiя. У кровi: лейк.- 90 · 109/л, ер.-
3, 0 · 1012/л, Нb- 95 г/л, тромб.- 110 · 109/л.
Лейкоцитарна формула: бласти - 94%,
паличкоядернi - 1%, сегментоядернi -
2%, лiмфоцити - 3%. Цитохiмiя бла-
стних клiтин: МПО негативна, PAS-
позитивна реакцiя у гранулярнiй формi
в 32%. Варiант лейкозу:

A. Гострий лiмфобластний лейкоз
B. Гострий монобластний лейкоз
C. Гострий мiєлоїдний лейкоз без ознак
дозрiвання
D. Хронiчний лiмфолейкоз
E. Гострий монобластний лейкоз

69. Хворий 58 рокiв. Геморагiчний син-
дром, гепатоспленомегалiя. У кровi: лей-
коцити - 60 · 109/л, ер.- 2, 82 · 1012/л, Нb-
95 г/л, тромб. - 1180 ·109/л. Лейкоцитарна
формула: бласти - 50%, мiєлоцити - 15%,
метамiєлоцити - 5%, паличкоядернi ней-
трофiли - 2%, сегментоядернi нейтро-
фiли - 11%, еозинофiли - 6%, базофiли -
6%, моноцити - 2%, лiмфоцити - 3%. Ци-
тохiмiя бластних клiтин: МПО позитив-
на в 27%, PAS-реакцiя в дифузнiй формi
позитивна в 50%; неспецифiчна естера-
за позитивна в 100%, що пригнiчується
фторидом натрiю в 55% клiтин. Для яко-
го захворювання характернi данi змiни
кровi?

A. Бластна криза хронiчного мiєлолей-
козу (мiєломоноцитарний варiант)
B. Бластна криза хронiчного мiєлолейко-
зу (варiант еритролейкозу)
C. Бластна криза хронiчного мiєлолейко-
зу (варiант монобластний)
D. Бластна криза хронiчного мiєлолей-
козу (варiант змiшаноклiтинний)
E. Бластна криза хронiчного мiєлолейко-
зу (варiант лiмфобластний)

70. Хвора 65 рокiв. При об’єктивному
обстеженнi виявлена периферична лiм-
фаденопатiя, спленомегалiя. У кровi:
лейк.- 76·109/л, ер.- 3, 0·1012/л, Нb- 95 г/л,
тромб.- 89 · 109/л. Лейкоцитарна форму-
ла: паличкоядернi - 2%, сегментоядернi
- 12%, пролiмфоцити - 3%, лiмфоцити -
83%, бiльшiсть з яких анаплазованi, тi-
нi Гумпрехта. Нормобласти - 2:100 лей-
коцитiв. Для якого захворювання хара-

ктернi данi змiни кровi?

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

71. Хвора 16-ти рокiв скаржиться на бiль
у горлi, збiльшення i болючiсть задньо-
шийних лiмфовузлiв, пiдвищення темпе-
ратури тiла. У кровi: лейкоцитоз, лiм-
фоцитоз, моноцитоз, поодинокi плазма-
тичнi клiтини та iмунобласти, 18% ати-
пових мононуклеарiв. Про яке захворю-
вання можна думати?

A. Iнфекцiйний мононуклеоз
B. Гострий лейкоз
C. Хронiчний лiмфолейкоз
D. Iнфекцiйний лiмфоцитоз
E.Мiєломна хвороба

72. У здорової молодої людини визнача-
ли стан азотистого обмiну. Якi допустимi
спiввiдношення залишкового азоту i се-
човини виявленi у нього в кровi?

A. Залишковий азот - 8,3 ммоль/л, азот
сечовини - 7,1 ммоль/л
B. Залишковий азот - 21,8 ммоль/л, азот
сечовини - 24,2 ммоль/л
C. Залишковий азот - 15,1 ммоль/л, азот
сечовини - 15,0 ммоль/л
D. Залишковий азот - 29,5 ммоль/л, азот
сечовини - 30,0 ммоль/л
E. -

73. 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. -

74. Хлопець 18 рокiв, виходець з Цен-
тральної Африки. Шiсть мiсяцiв то-
му виявлено нормохромну анемiю. Мi-
кроскопiчне дослiдження периферичної
кровi: анiзоцитоз, елiптоцитоз, макроци-
тоз, пойкiлоцитоз, серпоподiбнi i мiше-
неподiбнi еритроцити. Який попереднiй
дiагноз?



Крок 3 Лабораторна дiагностика (україномовний варiант) 2017 рiк, весна 10

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

75. В гематологiчне вiддiлення через ти-
ждень пiсля перенесеного грипу госпi-
талiзували жiнку 24-х рокiв зi скаргами
на рiзку слабкiсть, бiль у правому пiдре-
бер’ї. Об’єктивно: шкiра i слизовi обо-
лонки блiдi i жовтушнi, гепатомегалiя.
В кровi: лейкоцитоз; ознаки нормохром-
ної анемiї; ретикулоцити - 8%. Непря-
мий бiлiрубiн - 38 мкмоль/л. Пряма про-
ба Кумбса - позитивна. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

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

76. 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

77. Для диференцiйної дiагностики гепа-
титу пацiєнту було визначено активнiсть
iзоферментiв ЛДГ. Активнiсть яких iз
iзоферментiв ЛДГ буде змiнюватись про
гострому гепатитi?

A. ���4 i ���5
B. ���1 i ���2
C. ���3
D. ���3 i ���2
E. ���5 i ���1

78. 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

79. У лiтньої жiнки, яка має в анамнезi
жовчнокам’яну хворобу, на протязi доби
спостерiгаються слабкiсть, бiль у живо-
тi, нудота, багаторазове блювання. При
лабораторному бiохiмiчному дослiджен-
нi спостерiгається значне пiдвищення
ЛФ та ЛАП. Про який дiагноз свiдчать
данi лабораторного аналiзу кровi?

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

80. Вагiтнiй жiнцi в рамках стандартного
протоколу обстеження необхiдно при-
значити лабораторне дослiдження для
скринiнгу гестацiйного цукрового дiабе-
ту. Для цього слiд обрати:

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

81. Атерогеннiсть часточок лiпопротеї-
дiв пов’язана iз вмiстом в них холесте-
ролу. У пацiєнта з ускладненнями атеро-
склерозу та збiльшенням концентрацiї
загального холестеролу найбiльш iмо-
вiрним буде збiльшення концентрацiї:

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

82. Рiвень холестеролу-не-лiпопротеїнiв
високої щiльностi краще вiдбиває сту-
пiнь ризику ускладнень атеросклерозу,
нiж холестерол лiпопротеїнiв низької
щiльностi, якщо у пацiєнта також спо-
стерiгається:
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A. Гiпертриглiцеридемiя
B. Гiпохiломiкронемiя
C. Гiпотриглiцеридемiя
D. Гiпоглiцеролемiя
E. Гiперглiцеролемiя

83. У хворого з дiагностованим гломе-
рулонефритом при аналiзi лiпiдограми
виявлено пiдвищення рiвня загального
холестеролу за рахунок холестеролу лi-
попротеїнiв низької щiльностi. Для яко-
го клiнiко-лабораторного синдрому ура-
ження нирок притаманна така дислiпо-
протеїнемiя?

A.Нефротичний синдром
B.Нефритичний синдром
C. Гiпертензивний синдром
D. Сечовий синдром
E. Хронiчна ниркова недостатнiсть

84. У хворого з свербiжем шкiри, жовтя-
ницею, ахолiчним стiлецем, сечею тем-
ного кольору, при лабораторному об-
стеженнi виявлено збiльшення концен-
трацiї в сироватцi лужної фосфатази,
гама-глютамiлтранспептидази, загаль-
ного холестеролу, жовчних кислот. Про
який синдром ураження печiнки свiдчать
цi данi?

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

85. Хворiй 18-ти рокiв встановлений дi-
агноз гострого лейкозу. Виражений ге-
морагiчний синдром. У кровi 64% полi-
морфних бластiв з рясною зернистiстю.
В частини бластiв виявленi паличкиАуе-
ра. Реакцiя на пероксидазу i сульфатова-
нi кислi мукополiсахариди - позитивна.
Варiант лейкозу:

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

86.Жiнка 42-х рокiв потрапила до лiкар-
нi з iнтермiтуючою лихоманкою, нудо-
тою та сильним головним болем. Пе-
чiнка та селезiнка незначно збiльшенi.
Хворiй був встановлений дiагноз маля-
рiя (збудник Pl. vivax). На пiдставi яких
критерiїв можна пiдтвердити дiагноз цiєї
форми малярiї?

A. Трофозоїти, мають псевдоподiї i зда-
тнi пересуватися всерединi еритроцита,
викликаючи збiльшення та деформацiю
клiтин
B. В еритроцитах нормального розмiру
виявленi дрiбнi кiльця, iнодi з подвiйними
точками хроматину та гаметоцити у
виглядi ”сигар”
C. Наявнiсть зернистостi Шюфнера,
незначне збiльшення уражених еритро-
цитiв та змiна форми на овальну, шизоїти
мiстять менше 13 мерозоїдiв
D. Трофозоїти Р. malariae практично не-
рухомi в мазках, частiше виглядають як
тiльця або стрiчки. Враженнi еритроцити
не деформованi
E. -

87.Молодий чоловiк 28-ми рокiв скаржи-
ться на загальну слабкiсть, пiтливiсть,
зниження маси тiла, субфiбрилiтет. У
хворого у дiлянцi шиї, справа спостерi-
гається пухлина розмiром з волоський
горiх еластичної консистенцiї, не спая-
на з оточуючими тканинами. В пунктатi
лiмфовузла на фонi клiтинного полiмор-
фiзму виявлено великi одноядернi клiти-
ни з нiжною дрiбнозернистою структу-
рою хроматину та гiпертротрофовани-
ми ядерцями, насичено базофiльною ци-
топлазмою. В мазку трапляються також
поодинокi клiтини великих розмiрiв, 2-
3 ядернi з полiморфними ядерцями, ба-
зофiльною цитоплазмою. Який дiагноз
найбiльш iмовiрний?

A. Лiмфогрануломатоз
B. Лiмфома неходжкiнська
C. Туберкульоз лiмфоузла
D. Лейкемоїдна реакцiя
E. Хвороба котячої подряпини

88. 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

89. Дитина 1,5 роки поступила у клiнi-
ку з вираженим геморагiчним синдро-
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мом. При коагулологiчних дослiдженнях
у хворого виявлено вiдсутнiсть антиге-
мофiльного глобулiна А (фактора VIII)
у плазмi кровi. Яка патологiя гемостазу
у дитини?

A. Гемофiлiя А
B. Тромбофiлiя
C. Синдром ДВЗ
D. Хвороба Вiллебранда
E. Гемофiлiя В

90. У хлопчика 5,5 рокiв пiсля перене-
сеної гострої вiрусної iнфекцiї виникла
носова кровотеча, на шкiрних покривах
з’явились синцi, петехiї. У кровi - незна-
чна анемiя. Якi лабораторнi тести не-
обхiдно провести для дiагностики типу
кровоточивостi?

A. Дослiдження тромбоцитарного гемо-
стазу
B. Визначення фiбриногену
C.АЧТЧ, ПЧ
D. Дослiдження активностi фактору VIII
E. Дослiдження активностi фактору XI

91. При навчаннi в iнтернатурi молодий
лiкар знайомиться з рiзними формами
роботи: виконання рiзноманiтних аналi-
зiв, статистикою, контролем якостi, пiд-
готовкою звiтiв про роботу лабораторiї
i iн. Що найголовнiше повинен засвоїти
лiкар при навчаннi в iнтернатурi з фаху
”клiнiчна лабораторна дiагностика”?

A. Знання, умiння i навики при виконаннi
усiх груп аналiзiв
B. Статистичну обробку результатiв
аналiзiв
C. Пiдготовку звiтiв про роботу лабора-
торiї
D. Проведення контролю якостi вико-
нання аналiзiв
E. Участь у колективнiй роботi лабора-
торiї

92. 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

93. В забарвленому мiкропрепаратi iз га-
стробiоптату у чоловiка 46-ти рокiв ви-
явлена невелика кiлькiсть слизу, серед
якого розташована помiрна кiлькiсть
клiтин розмiром 40-60 мкм, якi були
розрiзненi, або в невеликих скупченнях.
Мукоцити мали овальну форму, збiль-
шене округле, або овальне ядро, яке
розташовано ексцентрично, що нада-
вало клiтинам перстнеподiбної форми.
Цитоплазма заповнена слизом. Ядерно-
цитоплазматичне спiввiдношення на ко-
ристь цитоплазми. Про яку пухлину це
свiдчить?

A.Перстнеподiбноклiтинний рак
B.Аденокарцинома
C. Гiперпластичний гастрит з ентералiза-
цiєю
D.Аденоматозний полiп шлунка
E. Хронiчний гастрит з метаплазiєю

94. 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

95. На яких специфiчних особливостях
базується метод визначення концентра-
цiї загального бiлку?

A. Виявлення пептидних зв’язкiв
B. Виявлення водневих зв’язкiв
C. Виявлення дисульфiдних зв’язкiв
D. Виявлення важких ланцюгiв
E. Виявлення легких ланцюгiв

96.Який метод визначення сечовини вва-
жається найбiльш точним та специфi-
чним?
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A. Уреазний
B. Гiпобромiтний
C. Гiпохлоритний
D. Дiацетилмонооксимний
E. З реактивом Ерлiха

97. За яким показником найбiльш пра-
вильно оцiнюється клубочкова фiльтра-
цiя нирок?

A. Ендогенний креатинiн
B. Екзогенний креатинiн
C. Сечова кислота
D. Сечовина
E.Альбумiн

98. Що використовується в якостi стан-
дарту для побудови калiбрувального
графiку при визначеннi загального бiл-
ку?

A. Лiофiлiзований альбумiн
B. Сироватка здорової людини
C. γ-глобулiн
D. Сироватка хворого
E.Фiзiологiчний розчин

99. Враховуючи час напiввиведення,
який з перелiчених показникiв буде пер-
шим свiдчити про зниження бiлковосин-
тетичної функцiї гепатоцитiв?

A.Подовження протромбiнового часу
B. Зменшення концентрацiї загального
бiлку
C. Зменшення концентрацiї альбумiну
D. Зменшення концентрацiї глобулiнiв
E. Збiльшення концентрацiї загального
бiлка

100. У дитини 3-х рокiв кровотеча мi-
кроциркуляторного 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

101. Хвора 26-ти рокiв поступила до iн-
фекцiйної лiкарнi зi скаргами на лихо-
манку, слабкiсть, нудоту. Об’єктивно:
шкiра рiзко пiгментована, асцит, печiн-
ка на 2 см виступає з-пiд краю реберної
дуги. У кровi: гiпохромна анемiя, лей-
копенiя, ШОЕ- 25 мм/год. В мiєлограмi
виявили ретикулоендотелiальнi клiтини,

якi мiстять багато тiлець човноподiбної
форми, з ядром та блефаробластом. Про
яку патологiю можна думати?

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

102. Хворий 46-ти рокiв, скарги на слаб-
кiсть, виражений геморагiчний синдром,
пiдвищення температури. У кровi: ане-
мiя нормохромна, лейкоцити - 4 · 109/л, в
лейкоформулi - молодi полiморфнi клi-
тини - 45%, якi мiстять значну зерни-
стiсть. Позитивна реакцiя на мiєлоперо-
ксидазу, хлорацетатестеразу. За резуль-
татами iмунофенотипування: СD13(+),
СD33(+), HLADR(-). Про яку патологiю
можна думати?

A. Гострий промiєлоцитарний лейкоз
(М3)
B. Гострий лiмфобластний лейкоз
C. Гострий еритромiєлоз
D. Хронiчний мiєлолейкоз
E. Гострий монобластний лейкоз

103. 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

104. 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

105. Кiстковий мозок гiперклiтинний.
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Серед еритрокариоцитiв переважають
клiтини великих розмiрiв з нiжною хро-
матиновою структурою ядер, iнтенсивно
базофiльною цитоплазмою; вiдмiчають
асихроннiсть дозрiвання ядра i цитопла-
зми. Дозрiвання нейтрофiлiв уповiльне-
но, серед останнiх багато гiгантських мi-
єлоцитiв i метамiєлоцитiв, гiперсегмен-
тованих нейтрофiлiв. Зазначена картина
кiсткового мозку характерна для:

A. B12-дефiцитна анемiя
B. Гострий еритромiєлоз
C. Залiзодефiцитна анемiя
D. Гiпопластична анемiя
E. Гемолiтична анемiя

106. У хлопчика 10-ти рокiв виявлено пу-
хлинний утвiр в дiлянцi шиї розмiром 1-2
см. В пунктатi пухлини виявили вели-
кi бластоподiбнi клiтини iз збiльшеними
ядрами i гiпертрофованими ядерцями.
Цитоплазма базофiльна, негомогенна.
Якi лабораторнi дослiдження необхiдно
провести для бiльш точної дiагностики
ґенезу цiєї пухлини?

A. Iмунофенотипування
B.Цитохiмiчнi дослiдження
C. Бiохiмiчнi дослiдження
D.Мiєлограма
E. Загальний аналiз кровi

107. Мегалобластична анемiя розвиває-
ться при нестачi:

A. Вiтамiну B12
B. ВiтамiнуD
C. Вiтамiну B1
D. Вiтамiну E
E. Вiтамiну A

108. Хворому на гiпопаратиреоїдизм
призначено визначення iонiзованого
кальцiю у сироватцi кровi. Яким iз пере-
лiчених методiв визначаються iонiзованi
електролiти?

A. Електрохiмiчний (йоноселективний)
B. Емiсiйна спектроскопiя в полум’ї
C. Атомно-адсорбцiйна спектрофотоме-
трiя
D.Фотометрично
E. Кiнетичнi методи

109. Пацiєнт хворiє на бронхiальну
астму. Це захворювання часто викли-
кає розвиток респiраторного ацидозу.
Якi показники з названих достатньо ви-
значити, щоб оцiнити кислотно-лужний
стан?

A. рН кровi, гiдрокарбонат i pCO2
B. рН
C. рН i pCO2
D. рН iHCO3
E. Гiдрокарбонат i pCO2

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

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

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

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

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

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

113. Пацiєнт госпiталiзований зi скар-
гами на бiль у надчеревнiй дiлянцi та
лiвому пiдребер’ї. Лабораторно спосте-
рiгаються гiпохромна анемiя, зростан-
ня швидкостi осiдання еритроцитiв, зни-
ження активностi α-амiлази, трипсину
та хiмотрипсину в дуоденальному вмiстi.
Про який патологiчний стан це свiдчить?
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A. Хронiчний панкреатит
B. Iнфекцiйний гепатит
C. Гемолiтична жовтяниця
D. Кiстозний фiброз
E. Дуоденiт

114. 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

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

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

116. 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

117. 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

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

вiд:

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

119. В клiнiчних лабораторiях при аварi-
ях та нещасних випадках, пов’язаних з
пораненням, опiком, iнфiкуванням або
отруєнням кого зобов’язаний негайно
проiнформувати потерпiлий (сам або
свiдок подiї)?

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

120. Хвора 47-ми рокiв поступила у лi-
карню в тяжкому станi з порушенням
менструального циклу. Блiда, тахiкардiя.
При дослiдженнi периферичної кровi ви-
явлено: ер.- 1, 1 · 1012/л, гемоглобiн - 44
г/л, лейк.- 9, 0 ·109/л, тромб.- 170, 0 ·109/л.
Формула периферичної кровi: паличко-
ядернi - 16%, сегментоядернi - 55%, лiм-
фоцити - 21%, моноцити - 8%, ШОЕ- 25
мм/год. Про яку патологiю можна дума-
ти?

A.Анемiя
B. Лейкемоїдна реакцiя
C. Гострий лейкоз
D. Iнфекцiйний мононуклеоз
E. ДВЗ-синдром

121. Хворий 20-ти рокiв, склери та шкiр-
нi покриви жовтушнi, виражена сплено-
мегалiя, еритроцити - 2, 9 · 1012/л, Hb- 85
г/л, лейкоцити - 6, 2 ·109/л, ретикулоцити
- 20%. В периферичнiй кровi переважа-
ють мiкросфероцити. Про яку анемiю
можна думати?

A.Мiкросфероцитоз
B.Апластична анемiя
C. Стоматоцитоз
D. Залiзодефiцитна анемiя
E.Овалоцитоз

122. Хворий 40 рокiв. В анамнезi хронi-
чна ниркова недостатнiсть. На момент
обстеження виявились загальна дистро-
фiя, уремiя, недостатнiсть кровообiгу. У
кровi: ер.- 2, 2 ·1012Т/л, лейк.- 10, 1 ·109/л,
гемоглобiн - 50 г/л, MCV- 85 фл, MCH-
27,8 пг, MCHC- 330 г/л, RDW- 15 %, PLT-
135 · 109/л. Серед еритроцитiв переважа-
ють ехiноцити. Про який патологiчний
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процес можна думати?

A. Анемiя при хронiчнiй нирковiй недо-
статностi
B. Гемолiтична анемiя
C.Апластична анемiя
D.Мегалобластна анемiя
E. Гостра постгеморагiчна анемiя

123. Хворий 65-ти рокiв впродовж остан-
нiх 8-ми рокiв страждає на хронiчний
лiмфолейкоз. У кровi: ер.- 1, 5 · 1012/л,
лейк.- 155, 9 · 109/л, гемоглобiн - 65 г/л,
MCV- 139 фл, MCH- 40,2 пг, MCHC- 310
г/л, RDW- 20%, PLT- 178, 0 · 109/л, рети-
кулоцити - 8%. Морфологiчно в мазку
кровi визначається виражений анiзоци-
тоз, сфероцитоз, нормобласти 2 на 100
лейкоцитiв. Позитивна реакцiя Кумбса.
Про який патологiчний процес можна
думати?

A.Аутоiмунна гемолiтична анемiя
B.Мегалобластна анемiя
C.Апластична анемiя
D. Залiзодефiцитна анемiя
E. Хронiчна постгеморагiчна анемiя

124. У хворого 42-х рокiв з носовою кро-
воточею нез’ясованого генезу. Кiлькiсть
тромбоцитiв, АЧТЧ, ПЧ, фiбриноген у
межах референтних величин. Пiд час до-
слiдження агрегацiйної функцiї тромбо-
цитiв з АДФ вiдмiчено знижену агрега-
цiю. Про що свiдчить проведенi дослi-
дження?

A. Тромбоцитопатiя
B. Тромбоцитопенiя
C. Пiдвищена функцiональна активнiсть
тромбоцитiв
D. ДВЗ-синдром I стадiя
E. ДВЗ-синдром III стадiя

125. Хвора 48-ми рокiв госпiталiзована
з проявами геморагiчного синдрому. У
кровi: ер.- 1, 8 · 1012/л; гемоглобiн - 65 г/л;
лейк.- 5, 0 · 109/л; тромб.- 22 · 109/л, юнi
- 25%, зрiлi - 60%, старi - 15%. Час ка-
пiлярної кровотечi - подовжений, коагу-
лограма в нормi. Яка причина порушень
гемостазу в пацiєнта за таких результа-
тiв дослiджень?

A. Тромбоцитопенiя
B. Тромбоцитопатiя
C. Дефiцит фактору VIII
D. Гiпофiбриногенемiя
E. Дезагрегацiйна тромбоцитопатiя

126. Хвора 29-ти рокiв госпiталiзована з
проявами геморагiчного синдрому. Дай-
те висновок про причину кровотечi за
результатами дослiджень: ер.- 3, 1·1012/л;

лейк.- 3, 7 · 109/л; тромб.- 250 · 1012/л. Ко-
агулограма: АЧТЧ подовжене, агрегацiя
тромбоцитiв з АДФ у нормi, з ристомi-
цином - знижена:

A. Хвороба Вiлебранда
B. Тромбоцитопатiя
C. Геморагiчний васкулiт
D. Гемофiлiя А
E. Гемофiлiя В

127. Хворий 30-ти рокiв поступив у лi-
карню з дiагнозом: гостра пневмонiя. У
кровi: лейк.- 27·109/л. Лейкоформула: мi-
єлоцити - 2%, метамiєлоцити - 5%, пали-
чкоядернi - 22%, сегментоядернi - 43%,
базофiли - 1%, еозинофiли - 8%, лiмфо-
цити - 16%, моноцити - 3%; токсигенна
зернистiсть, вакуолiзацiя нейтрофiлiв.
Пiдвищена активнiсть лужної фосфата-
зи нейтрофiлiв. Про який патологiчний
процес можна думати?

A. Лейкемоїдна реакцiя нейтрофiльного
типу
B. Хронiчний лiмфолейкоз
C. Лейкемоїдна реакцiя лiмфоїдного типу
D. Лейкемоїдна реакцiя еозинофiльного
типу
E. Хронiчний мiєлолейкоз

128. Хворий 35-ти рокiв. В анамнезi ар-
трит, довготривало приймав великi дози
нестероїдних протизапальних засобiв. У
кровi: ер.- 3, 5·1012/л, гемоглобiн - 105 г/л,
лейк.- 1, 2 · 109/л, тромб.- 180 · 109/л, ре-
тикулоцити - 2o/oo. В лейкоформулi: па-
личкоядернi - 1%, сегментоядернi - 28%,
еозинофiли - 4%, лiмфоцити - 66%, мо-
ноцити - 1%. ШОЕ- 15 мм/год. Клiтин-
нiсть пунктату кiсткового мозку низька,
в мiєлограмi гiпоплазiя гранулоцитар-
ного паростка, вiдносна перевага клiтин
лiмфоїдного ряду. Iндекс дозрiвання ней-
трофiлiв - 0,3. Про який патологiчний
процес можна думати?

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

129.При оглядi дiлянкишиїщитоподiбна
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-
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барвленого в жовто-зелений колiр. Це:

A.Медулярний рак
B.Ацидофiльна аденома
C.Фолiкулярна аденокарцинома
D.Папiлярна аденокарцинома
E. Рак iз клiтин Ашкеназi

130. Жiнка 26-ти рокiв звернулась до
лiкаря-гiнеколога з наступними скар-
гами: подразнення та свербiж навколо
пiхвової дiлянки та смердкi видiлення
жовто-зеленого кольору. Аналiз мазку,
взятого з пiхви, виявив наявнiсть промiж
клiтин пiхвового епiтелiю клiтини гру-
шоподiбної форми, з ундулюючою мем-
браною та джгутиками, рухливi. Який з
нижчеперерахованих збудникiв мiг ви-
кликати захворювання?

A. Трихомонада
B. Гарднерелла
C.Протей
D. Кандiда
E. Ешерихiя

131. Пацiєнтка 45-ти рокiв з дiагнозом:
пневмонiя нижньої долi правої легенi
скаржиться на рiзке пiдвищення темпе-
ратури, слабкiсть, болi в правiй полови-
нi грудної клiтки, якi посилюються при
глибокому вдиху, кашель, задишку. За-
хворiла пiсля переохолодження 5 днiв
тому. Який характер харкотиння у даної
хворої?

A. Iржавий
B. Слизовий
C. Склоподiбний
D. Кров’янистий
E. Гнiйний

132. У хворого через 3 мiсяцi пiсля пере-
несеної ангiни з’явилися болi у попереку,
набряки повiк, слабкiсть. У сечi: питома
вага - 1,021; бiлок - 9 г/л; еритроцити -
15-20 в п/з, гiалiновi цилiндри - 3-4 в полi
зору. Яка патологiя у даного хворого?

A. Гострий нефрит
B. Сечокам’яна хвороба
C. Гострий цистит
D. Гострий пiєлонефрит
E. Рак сечового мiхура

133.При оформленнi супровiдного блан-
ку до бiоматерiалу лiкар-iнтерн вказав
данi пацiєнта, вид дослiдження, попере-
днiй дiагноз, прiзвище лiкаря i метод до-
слiдження. Що з перерахованого не має
бути у супровiдному бланку?

A.Метод дослiдження
B.Прiзвище лiкуючого лiкаря
C.Попереднiй дiагноз
D. Вид дослiдження
E. Данi пацiєнта

134.Пацiєнт скаржиться на нудоту, бiль в
епiгастрiї. Лабораторнi показники: лей-
копенiя iз 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. -

135.Жiнка 52-х рокiв поступила в стацiо-
нар зi скаргами на свербiж шкiри, пiдви-
щену пiтливiсть, збiльшення пахвових та
пахвинних лiмфатичних вузлiв. Встанов-
лений дiагноз лiмфоми Ходжкiна. Якi
клiтини в пунктатi лiмфатичного вузлу
дозволяють дiагностувати цю пухлину?

A. Березовського-Штернберга
B. Епiтелiоїднi
C. Лiмфоїднi
D.Пирогова-Лангханса
E. Ходжкiна

136. В лабораторiї проводиться кон-
троль якостi бiохiмiчних дослiджень з
побудовою контрольних карт iндивiду-
альних значень. Який контрольний ма-
терiал може використовувати лаборато-
рiя?

A. Промислова сиворотка (рiдка або
лiофiлiзована)
B. Донорська кров
C. Реактиви зарубiжних фiрм
D. Воднi розчини субстратiв
E. -

137. 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
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138. Хворий 63-х рокiв звернувся зi скар-
гами на бiль у попереку. З приводу ради-
кулiту проведено курс фiзiотерапевти-
чного лiкування. Однак стан хворого не
покращився. Хворому проведено ренге-
нографiю кiсток хребта i таза, на яких
знайдено остеопороз i значнi кiстковi
дефекти. В кровi помiрна нормохромна
анемiя, в сечi - протеїнурiя. Загальний бi-
лок кровi - 107 г/л, гiперкальцiємiя. Про
яке захворювання слiд думати в першу
чергу?

A.Мiєломна хвороба
B. Сечокам’яна хвороба
C. Гострий радикулiт
D.Метастази у кiстки
E. Системний остеопороз

139. Хворий 20-ти рокiв, пройшов чер-
говий курс полiхiмiотерапiї за схемою
”ВАМП” з приводу гострого лiмфобла-
стного лейкозу. У кровi: ер.- 3, 5 · 1012/л,
Hb- 105 г/л, КП- 0,9; лейк.- 4, 2 · 109/л,
тромб.- 120, 0 · 109/л. Яка порогова ме-
жа кiлькостi бластiв у кiстковому мозку
свiдчить про ремiсiю?

A. Вмiст бластних клiтин до 5%
B. Вмiст бластних клiтин до 15%
C. Вмiст бластних клiтин до 10%
D. Вмiст бластних клiтин до 1%
E. Вiдсутнiсть бластних клiтин

140. 55-рiчна жiнка скаржиться на за-
паморочення, задишку в спокої, бiль
в епiгастральнiй дiлянцi, спричинену
шлунковою кровотечею. За результа-
ми ФДГС - виразка шлунка. Об’єктивно:
блiдiсть шкiри та слизових оболонок,
систолiчний шум над всiма точками. У
кровi: ер.- 2, 9 · 1012/л, Нb- 84 г/л, КП- 0,7,
ретикулоцити - 0,8%, лейк.- 3, 9 · 109/л,
тромб.- 200 · 109/л, ШОЕ- 25 мм/год, анi-
зоцитоз, пойкiлоцитоз. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Хронiчна постгеморагiчна анемiя
B. Гемолiтична анемiя
C. B12-дефiцитна анемiя
D. Сидероахрестична анемiя
E.Апластична анемiя

141. 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

142. 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

143. Чоловiк 35-ти рокiв захворiв впер-
ше. Скаржиться на iнтенсивнi болi в по-
переку, що iррадiюють в пахвинну дiлян-
ку, зовнiшнi статевi органи, стегно, при-
скорене сечовипускання, озноб, нудоту,
блювання. Об’єктивно: позитивний сим-
птом Пастернацького. У сечi: еритро-
цити вкривають поле зору, пiдвищений
вмiст бiлку, списовидних кристалiв сечо-
вої кислоти. Клiтини епiтелiю ниркових
мисок розмiщенi розрiзнено. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Сечокам’яна хвороба, ниркова колька
B.Жовчнокам’яна хвороба, жовчна коль-
ка
C. Iнфаркт нирки
D. Хронiчний гломерулонефрит
E. Гострий пiєлонефрит

144. 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

145. Хвору 40-ка рокiв госпiталiзовано
зi скаргами на бiль у животi, випоро-
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жнення 3-4 рази на добу з домiшками
слизу, кровi, слабкiсть. Хворiє впродовж
5-ти рокiв, у перебiгу хвороби вiдмiча-
ють перiоди загострення. Пiд час копро-
логiчного дослiдження виявлено: кон-
систенцiя кашкоподiбна, домiшки слизу
та кровi, реакцiя лужна. При мiкроско-
пiї - велика кiлькiсть м’язових волокон,
помiрна кiлькiсть перетравленої клiтко-
вини, крохмалю та йодофiльної флори,
жир вiдсутнiй. У препаратi зi слизу ба-
гато лейкоцитiв, еритроцитiв, клiтин ки-
шкового епiтелiю. Найпростiшi та яйця
гельмiнтiв не виявлено. Для якого захво-
рювання характерний такий склад калу?

A.Неспецифiчний виразковий колiт
B. Хронiчний ентерит
C. Хронiчний панкреатит
D. Бродильна диспепсiя
E. Дуоденiт

146. Хвору госпiталiзовано до пульмо-
нологiчного вiддiлення. При проведеннi
дослiдження плевральної рiдини виявле-
но: колiр - лимонно-жовтий, характер -
серозний, вiдносна густина - 1020, проба
Рiвальта - позитивна, бiлок - 30 г/л. При
мiкроскопiї: значна кiлькiсть лiмфоци-
тiв, поодинокi нейтрофiли, моноцити та
макрофаги. При фарбуваннi препарату
заЦiлем-Нiльсеном виявленi бацилиКо-
ха. Для якого захворювання характер-
ний такий склад плевральної рiдини?

A. Туберкульоз легенiв
B. Емфiзема легенiв
C. Гнiйний плеврит
D.Пневмонiя
E. Метастази раку легенiв у плевральну
порожнину

147. В гастроентерологiчне вiддiлення
поступив чоловiк 46-ти рокiв, який скар-
житься на бiль у правому пiдребер’ї, що
пiдсилюється пiсля переїдання, особли-
во жирної i гострої їжi. Часто вiдмiчає
гiркоту у ротi. При фракцiйному дослi-
дженнi виявлено порушення ритму над-
ходження жовчi в дванадцятипалу ки-
шку, але змiн у складi та властивостях
жовчi немає. Який попереднiй дiагноз?

A. Дискiнезiя жовчних шляхiв
B. Холецистит
C. Холедохiт
D.Жовчокам’яна хвороба
E. Дуоденiт

148. У пацiєнтки 48-ми рокiв на пiхвовiй
частинi шийки матки у зонi зовнiшнього
зiву визначається пляма бiлого кольору.
Мазок з патологiчної зони рясний, пред-
ставлений клiтинами поверхневих ша-

рiв багатошарового плоского епiтелiю
з дрiбними пiкнотичними ядрами, фон
препарату складають пласти без’ядер-
них ”лусочок” багатошарового плоско-
го епiтелiю i поодинокi малi лiмфоцити.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

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

149. У жiнки 35-ти рокiв при клiнiчно-
му обстеженнi виявлено пухлиноподiбне
утворення молочної залози в верхньо-
зовнiшньому квадрантi. Який найбiльш
ефективний метод отримання матерiа-
лу для цитологiчного дослiдження при
глибоко розташованiй пухлинi молочної
залози?

A.Пункцiя пухлини
B. Вiдбиток з пухлини
C. Видiлення iз соска
D. Трепанбiопсiя
E. Браш бiопсiя

150. Для полiпшення системи мене-
джменту якостi лабораторiї, завiдувачу
лабораторiї необхiдно знати найбiльш
частi причини внутрiшньолабораторних
i позалабораторних похибок. Якi основ-
нi причини позалабораторних похибок?

A.Неправильна пiдготовка пацiєнта
B.Неправильне приготування реактивiв
C.Погана якiсть приладiв
D. Використання неточного методу
E.Порушення умов зберiгання проб

151. 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

152. При проведенi бiохiмiчного аналiзу
кровi було виявлено зниження гаптогло-
бiну. Якi змiни будуть спостерiгатися у
аналiзах?



Крок 3 Лабораторна дiагностика (україномовний варiант) 2017 рiк, весна 20

A. Гемоглобiнурiя
B.Мiоглобiнурiя
C. Гiпокалiємiя
D. Гiпербiлiрубiнемiя
E.Азотемiя

153. При проведенi бiохiмiчного аналiзу
кровi було виявлено збiльшення зали-
шкового азоту за рахунок азоту сечови-
ни. Який лабораторний дiагноз?

A. Нефрит, хронiчна ниркова недоста-
тнiсть
B. Iшемiчна хвороба серця
C. Гострий гепатит
D.Цироз печiнки
E. Гостра жовта атрофiя печiнки

154. При проведенi бiохiмiчного аналiзу
кровi було виявлено великий вмiст iнди-
кану - 5,2 мкмоль/л. Який лабораторний
дiагноз?

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

155. 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

156. Хворий 40-ка рокiв, плазма прозо-
ра, холестерин - 5,2 ммоль/л, ХС-ЛПВЩ
- 0,94 ммоль/л, iндекс атерогенностi - 4,5
од. Стан лiпiдного спектра можна розцi-
нити як:

A.Нормальний
B. Гiперлiпiдемiя
C. Гипохолестеринемiя
D. Спектр атерогенного характеру
E. -

157. Жiнка 50-ти рокiв з ожирiнням, пла-
зма кровi каламутна, загальний холе-
стерин - 6,5 ммоль/л, триглiцериди - 3,0
ммоль/л,α-холестерин - 1,5 ммоль/л.Мо-
жна припустити наявнiсть гiперлiпопро-
теiдемiї:

A. IV типу
B. II типу
C. III типу
D. I типу
E. V типу

158. До лiкарнi звернулась жiнка 34-х ро-
кiв зi скаргами на жовтяницю, яка з’я-
вилась пiсля перенесеного грипу. Iнших
скарг не має. У кровi: гемоглобiн - 145
г/л, ретикулоцити - 2%, решта показни-
кiв - в межах норми. При бiохiмiчному
аналiзi кровi було виявлено пiдвищення
фракцiї некон’югованого бiлiрубiну: 27
мкмоль/л. Який лабораторний дiагноз?

A. СиндромЖильбера
B. Бiлiарний цироз печiнки
C.Паренхiматозний гепатит
D.Обтурацiйна жовтяниця
E. -

159.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. -

160.У хворого 41-го року попереднiй дiа-
гноз: алкогольне ураження печiнки. Яке
найбiльш iнформативне дослiдження?

A. γ-глутамiлтранспептiдаза
B. Стеркобилин калу
C.Фракцiї бiлiрубiну
D.Амiлаза
E.Альбумiн

161. У хворого 25-ти рокiв пiдозра на по-
рушення синтезу порфiринiв. Основна
дiагностична ознака порушення синтезу
порфiринiв еритроцитiв:

A. Флюоресценцiя еритроцитiв в ультра-
фiолетовому свiтлi
B. Ретикулоцитоз
C. Дефiцит залiза
D. Еритроцитопенiя
E. Лейкопенiя

162. Хвора скаржиться на апатiю i сон-
ливiсть, зниження уваги i пам’ятi, загаль-
мованiсть мови i рухової активностi, зни-
ження працездатностi, набряки повiк,
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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
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. -

163. При лабораторному дослiдженi бу-
ло виявлено зниження видiлення 17-
кетостероїдiв iз сечi. Ваш лабораторний
дiагноз:

A. Синдром Аддiсона
B. Адреногенiтальний синдром (вродже-
на гiперплазiя наднирника)
C. Синдром Iценко-Кушинга
D. Вирилiзуюча пухлина кори наднирок
E.Пухлина яєчок

164. 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

165. 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. -

166. 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

167. Дитина доставлена до лiкарнi через
10 годин пiсля народження. Народилась
вiд четвертої вагiтностi, доношена, ма-
са - 3,5 кг. Дитина народжена вiд першої
вагiтностi - здорова, друга та третя ва-
гiтнiсть - викиднi. Через 2 години пiсля
народження у дитини з’явилася нароста-
юча жовтяниця, рiзко виражена iстери-
чнiсть склер. Печiнка виступає на 2 см
з-пiд ребер, селезiнка - на 3,5 см. Непря-
мий бiлiрубiн - 428 мкмоль/л. В кровi:
еритроцити - 4, 94 · 1012/л, гемоглобiн -
120 г/л, кольоровий показник - 0,9, рети-
кулоцити - 9,1%, лейкоцити - 35 · 109/л,
тромбоцити - 280 · 109/л, мiєлоцити -
7,0%, метамiєлоцити - 4,0%, паличко-
ядернi нейтрофiли - 12%, сегментоядер-
нi нейтрофiли - 62%, лiмфоцити - 12%,
моноцити - 3%, ШОЕ- 7 мм/год; еритро-
карiоцити - 79:100. Який лабораторний
дiагноз?

A. Гемолiтична хвороба новонароджених
B. Залiзодефiцитна анемiя
C.Мегалобластна анемiя
D.Аутоiмунна гемолiтична анемiя
E. Гострий лейкоз

168. Хвора захворiла гостро. Скаржи-
ться на бiль у горлi, кровотечу з ясен,
температуру тiла - 40o�. В анамнезi: ли-
хоманка протягом мiсяця. Об’єктивно:
шкiра та слизовi оболонки блiдi. В поро-
жнинi рота i на м’якому пiднебiннi кра-
пковi геморагiчнi висипання, на мигда-
ликах некротичнi налiти. Шийнi та над-
ключичнi лiмфатичнi вузли розмiром з
квасолю, безболiснi, селезiнка - не збiль-
шена. У кровi: ер.- 2, 7 · 1012/л, лейк.-
12 · 109/л, палочкоядернi - 1%, сегменто-
ядернi - 30%, еозинофiли - 1%, базофiли
- 0%, лiмфоцити - 20%, бластнi клiти-
ни - 48%, ретикулоцити - 1%, ШОЕ- 43
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мм/год. Який лабораторний дiагноз?

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

169. 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. -

170. 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

171. Хворому, який ургентно поступив
до лiкарнi, на пiдставi загального аналi-
зу кровi було встановлено нормохромну,
нормоцитарну гемолiтичну анемiю. Якi
додатковi показники пiдтвердять дiагноз
гемолiтичної анемiї?

A. Гiпербiлiрубiнемiя, зниження осмоти-
чної резистентностi еритроцитiв
B. Рiвень феритину знижений
C. Пiдвищення вмiсту сiалових кислот у
кровi
D. Збiльшення вмiсту триглiцеридiв,
загального холестерину
E. Загальна залiзозв’язуюча здатнiсть
пiдвищена

172. При проведенi клiнiчного аналiзу
кровi хворої 34-х рокiв, з попереднiм дi-
агнозом анемiя, було виявлено: кольо-
ровий показник - 0,9, еритроцити без
морфологiчних змiн, ретикулоцити вiд-
сутнi, спостерiгається панцитопенiя, вiд-
носний лiмфоцитоз. Який лабораторний
дiагноз?

A.Апластична анемiя
B. Гостра постгеморагiчна анемiя
C. B12 фолiєво-дефiцитна анемiя
D. Залiзодефiцитна анемiя
E. Гемолiтична анемiя

173. У хворого дефекацiя 2-3 рази на до-
бу, кiлькiсть убога, має вигляд дрiбних
грудочок, вкритих рясним слизом. Колiр
калу темно-коричневий, консистенцiя
щiльна гомогенна, реакцiя лужна. При
мiкроскопiчному дослiдженнi на тлi дрi-
бнозернистої маси детриту виявляються
поодинокi перетравленi м’язовi волокна,
мiзерна кiлькiсть солей жирних кислот.
Слиз безструктурна, в окремих її дiлян-
ках вдається виявити зруйнованi лейко-
цити i клiтини цилiндричного епiтелiю.
Який лабораторний дiагноз?

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

174. В нативному препаратi (порцiя А)
жовчi виявлено велику кiлькiсть клiтин
цилiндричного епiтелiю, розташовано-
го папiлярними структурами, палiсадно
i роздiльно. Верхiвкова частина епiте-
лiальних клiтин рiзко заломлює свiтло,
утворюючи облямiвку. У препаратi зна-
чна кiлькiсть лейкоцитiв. Який лабора-
торний дiагноз?

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

175. У хворого рясний, частий, водяни-
стий кал з гнильним запахом i рiзко лу-
жною реакцiєю. При мiкроскопiї вияв-
ленi в помiрнiй кiлькостi м’язовi воло-
кна, перетравлена клiтковина, крохмаль
i солi жирних кислот, а також кристали
трiппельфосфатiв, слиз з дистрофiчно
змiненими лейкоцитами i цилiндричним
епiтелiєм. Який лабораторний дiагноз?

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

176. У хворого 56-ти рокiв кровотеча з
верхнього вiддiлу ШКТ. Який колiр калу
це пiдтвердить?
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A. Чорний
B. Червоний
C.Жовтий
D. Коричневий
E. -

177. У хворої дитини 12-ти рокiв пiсля
введення сироватки виникла гiперемiя
та шкiрний висип на мiсцi iн’єкцiї. На
3 добу пiдвищилась температури тiла
до 39o�, полiморфозна висипка на шкi-
рi, скутiсть у суглобах. Ураження су-
дин з тромбоутворенням. У кровi: лейк.-
2, 0·109/л, еозинофiли - 14%, лiмфоцити -
50%, ШОЕ- 50 мм/год. Який лаборатор-
ний дiагноз?

A. Сироваткова хвороба
B. Синдром Лайєла
C. Кропив’янка
D. Лiкарський дерматит
E. Токсикодермiя

178.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

179. До лiкарнi звернулася хвора 23-х ро-
кiв зi скаргами на бiль у поперекової
дiлянцi, болюче сечовипускання, слаб-
кiсть, головний бiль, пiдвищення t тiла
до 38, 8o�. Погiршення стану пов’язує з
переохолодженням. АТ- 120/70 мм рт.ст.
Пульс - 90/хв. Симптом Пастернацького
позитивний злiва. Яке обстеження слiд
використовувати для уточнення дiагно-
зу?

A. Бактерiологiчне дослiдження сечi
B.Аналiз сечi за Зимницьким
C. Урографiя
D. Загальний аналiз кровi
E. Загальний аналiз сечi

180. 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

181. Причиною ДВЗ-синдрому можуть
бути всi наступнi ендогеннi фактори,
КРIМ:

A. Гiперглiкемiя
B. Тканний тромбопластин
C.Фактор Вiлебранда
D. Лейкоцитарнi протеази
E.Активацiя моноцитiв

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

A. Вимiрi концентрацiї вiльних iонiвH+

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

183. Пацiєнту з пiдозрою на iшемiчну
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-х дiб
B. До 1 доби
C. До 2-х дiб
D. До 6 годин
E. До 12 годин

184. У жiнки 42-х рокiв при цитологi-
чному дослiдженнi мазкiв iз шийки ма-
тки переважають клiтини з ознаками
атипiї, що розташованi переважно у ви-
глядi синцитiоподiбних скупчень. Розмiр
клiтин варiює вiд дрiбних до крупних.
Ядра клiтин полiморфнi, розрiзняються
за розмiрами, орiєнтованi в рiзних на-
прямках, нашаровуються одне на дру-
ге, часто гiперхромнi, з грубозернистим
хроматином, зустрiчаються ядерця. Про
яку патологiю свiдчить наведена цито-
грама?
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A. Рак шийки матки
B. Дисплазiя помiрна
C. Дисплазiя тяжка
D. Ураження вiрусом простого герпесу
E. Ураження цитомегаловiрусом

185. У жiнки 31-го року виявленi числен-
нi везикули на слизовiй оболонцi пiхви
i шийцi матки. При цитологiчному до-
слiдженнi мазкiв iз уражених дiлянок
виявленi клiтини плоского епiтелiю з
крупними гiпохромними ядрами, з розрi-
дженим хроматином в центрi ядра. Зу-
стрiчаються багатоядернi клiтини з фра-
гментованими ядрами. Фон препарату
- гранулоцитарно-моноцитарний. Який
цитологiчний дiагноз?

A. Змiни характернi для уражень вiрусом
простого герпесу
B. Змiни характернi для уражень хламi-
дiйною iнфекцiєю
C. Змiни характернi для уражень вiрусом
папiломи людини
D. Залозиста форма раку
E.Недиференцiйована форма раку

186. У хворого на фонi гострого респiра-
торного захворювання збiльшився i став
болючим пiдчелюсний лiмфатичний ву-
зол. В цитограмi з пунктату лiмфову-
зла виявлена нейтрофiльна iнфiльтра-
цiя: нейтрофiли вкривають всi поля зо-
ру, переважна кiлькiсть їх в станi деге-
неративних змiн. Зустрiчаються моно-
цити i макрофаги з рiзними включення-
ми (фагоцитованими залишками клiтин
i мiкробами). Мiсцями - нейтрофiльний
детрит (гнiй) i залишки дегенеративно
змiнених нейтрофiлiв. Визначте хара-
ктер цитограми:

A. Гострий лiмфаденiт
B. Хронiчний лiмфаденiт
C. Туберкульозний лiмфаденiт
D. Вiрусний лiмфаденiт
E. Саркоiдоз

187. У хворої скарги на високу темпера-
туру, бiль в дiлянцi щитоподiбної залози,
що iррадiює у вуха. В кровi нейтрофiль-
ний лейкоцитоз, пiдвищена ШОЕ. Паль-
паторно - в дiлянцi щитоподiбної залози
визначається флюктуацiя. Пунктат має
гнiйний характер. В цитологiчному пре-
паратi, одержаному iз пунктата - вели-
ка кiлькiсть нейтрофiльних гранулоци-
тiв переважно дегенеративно змiнених i
зруйнованих, небагато макрофагiв i фо-
лiкулярних клiтин з ознаками вираженої
дегенерацiї. Який цитологiчний дiагноз?

A. Гострий гнiйний тиреоїдит
B.Фiброзно-кiстозний тиреоїдит
C.Фiброзний тиреоїдит
D. Кiста щитоподiбної залози
E.Аденома щитоподiбної залози

188. 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

189. У хворого вiком 65-ти рокiв, який
поступив до гематологiчного вiддiлен-
ня з рефрактерною анемiєю, при до-
слiдженнi периферичної кровi виявлена
панцитопенiя, бластiв 7%. Кiстковий мо-
зок - гiперклiтинний, виявляються озна-
ки мультилiнiйної дисплазiї, 11% бластiв
(в яких наявнi палички Ауера). Яке за-
хворювання кровi слiд дiагностувати?

A. Рефрактерна анемiя з надлишком
бластiв 2
B. Рефрактерна анемiя з надлишком
бластiв 1
C. Рефрактерна цитопенiя з однолiнiй-
ною дисплазiєю
D. Хронiчний мiєлолейкоз (фаза акселе-
рацiї)
E. Гострий лейкоз

190.Вагiтна 24-х рокiв поступила зi скар-
гами на загальну слабкiсть, задуху, сер-
цебиття при фiзичному навантаженнi,
запаморочення. В анамнезi 2 пологiв, да-
на вагiтнiсть третя (термiн 36 тижнiв).
При оглядi шкiрнi покриви блiдi, печiнка
та селезiнка не збiльшенi. У кровi: ер.-
2, 6 · 1012/л, Нb- 80 г/л, кольоровий пока-
зник - 0,7, анiзо- та пойкiлоцитоз еритро-
цитiв. Сироваткове залiзо - 9 мкмоль/л.
Вкажiть найбiльш ймовiрний дiагноз:

A. Залiзодефiцитна анемiя
B. Гемолiтична анемiя
C. Еритремiя
D.Апластична анемiя
E. B12-дефiцитна анемiя



Крок 3 Лабораторна дiагностика (україномовний варiант) 2017 рiк, весна 25

191. Хвора 52-х рокiв звернулася до лi-
каря зi скаргами на слабкiсть, болiсний
свербiж шкiри пiсля вмивання, тяжкiсть
у головi, мiгренi, еритромегалiя. Об’є-
ктивно: гiперемiя обличчя, шиї та кiн-
цiвок. Селезiнка на 4 см нижче краю
реберної дуги. У кровi: лейкоцити -
9, 9 · 109/л, ер.- 6, 9 · 1012/л, Нb- 194 г/л,
тромб.- 565 · 109/л. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

A. Справжня полiцитемiя
B. Симптоматичний еритроцитоз
C. Хронiчний мiєлолейкоз
D. Еритромiєлоз
E. Гострий лейкоз

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?

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. 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

194. 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 на ан-
гiну. У сечi: кiлькiсть - 100 мл, колiр -
з буровато-червоним вiдтiнком, мутна,
реакцiя - 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

195. 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

196. До лiкаря звернувся пацiєнт 45-ти
рокiв зi скаргами на болi в животi та
випорожнення сiруватого кольору. Ко-
прологiчне дослiдження: кал сiруватого
кольору, консистенцiя мазеподiбна, нео-
формлений, реакцiя на стеркобiлiн по-
зитивна; перетравлена i неперетравлена
клiтковина - пластами, амiлорея, креато-
рея, стеаторея. Для недостатностi якого
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вiддiлу травного каналу характерна дана
картина?

A. Недостатнiсть секреторної функцiї
пiдшлункової залози
B. Недостатнiсть травлення в тонкому
кишкiвнику
C.Недостатнiсть травлення в шлунку
D. Недостатнiсть травлення в товстiй
кишцi
E.Недостатнє надходження жовчi в 12-ти
палу кишку

197. 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

198. До гастроентеролога звернулась
жiнка 45-ти рокiв зi скаргами на мете-
оризм та частi рiдкi випорожнення. При
фiзико-хiмiчному дослiдженнi калу ви-
явлено: консистенцiя кашоподiбна, ко-
лiр свiтло-коричневий, реакцiя кисла.
При мiкроскопiї калу виявлено вели-
ку кiлькiсть перетравленої клiтковини,
крохмалю, йодофiльної флори, небага-
то перетравлених м’язових волокон, вiд-

сутнiсть слизу. Про який патологiчний
процес можна думати?

A. Бродильна диспепсiя
B. Гнильна диспепсiя
C. Гострий ентерит
D. Виразковий колiт
E.Недостатнiсть шлункового травлення

199. Хворому 24-х рокiв проведена люм-
бальна пункцiя з наступним дослiджен-
ням цереброспiнальної рiдини, що витi-
кала пiд тиском пiд час пункцiї. Виявле-
но: колiр злегка опалесцiює, плеоцитоз,
лiмфоцити, змiна спiввiдношення кiль-
костi клiтин i пiдвищений вмiст бiлку.
Який iмовiрний дiагноз?

A. Серозний менiнгiт
B. Гнiйний менiнгiт
C. Вiрусний енцефалiт
D. Показники спинномозкової рiдини в
межах норми
E. Лiкворна гiпертензiя

200. Хворому 45-ти рокiв було проведе-
но люмбальну пункцiю з наступним до-
слiдженням цереброспiнальної рiдини,
яка витiкала пiд тиском. Лiквор каламу-
тний, жовто-зеленого кольору. Виявле-
но плеоцитоз, нейтрофiли, змiна спiввi-
дношення кiлькостi клiтин i пiдвищений
вмiст бiлку. Який iмовiрний дiагноз?

A. Гнiйний менiнгiт
B. Серозний менiнгiт
C. Туберкульозний менiнгiт
D. Показники спинномозкової рiдини в
межах норми
E. Лiкворна гiпертензiя
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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


