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1. При побудовi контрольної карти
iндивiдуальних значень, як повиннi розташовуватися результати вiдносно середньоарифметичного значення?
A. Рiвномiрно вище та нижче
B. Тiльки вище значення М
C. Тiльки нижче значення М
D. Бiльшiсть значень вище значення М
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 жiнки 60-ти рокiв вiдзначається дефiцит фолiєвої кислоти. Що є характерною ознакою в кровi для даного процесу?
A. Мегалоцитоз
B. Мiкроцитоз
C. Лiмфоцитоз
D. Ретикулоцитоз
E. 4. У пацiєнта 43-х рокiв дiагностована
B12 -дефiцитна анемiя. Якi зi змiн показникiв периферичної кровi характернi
для даного дiагнозу?
A. Лейкопенiя з нейтропенiєю i вiдносним лiмфоцитозом
B. Тромбоцитоз
C. Мiкросфероцитоз
D. Нейтрофiльний лейкоцитоз iз зсувом
влiво
E. 5. У пацiєнта 50-ти рокiв дiагностований мiєлодиспластичний синдром. Яка з
перерахованих ознак пiдтверджує даний
процес?
A. Гiперклiтинний кiстковий мозок
B. Апластичний кiстковий мозок
C. Пойкiлоцитоз
D. Гiпохромiя
E. 6. При верифiкацiї у пацiєнта гострого
лiмфобластного лейкозу має мiсце позитивна цитохiмiчна реакцiя:
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A. Гранулярна ШИК-реакцiя
B. На мiєлопероксидазу
C. На лiпiди
D. На неспецифiчнi естерази
E. 7. У пацiєнта 38-ми рокiв виявлено низький колiрний показник кровi (0,4). Для
якого з перерахованих захворювань це
характерно?
A. Таласемiя
B. Еритроцитопатiя
C. Iмунна гемолiтична анемiя
D. Фолiєводефiцитна анемiя
E. B12 -дефiцитна анемiя
8. У хворого 47-ми рокiв у пунктатi надключичного лiмфовузла виявленi клiтини Березовського-Штернберга. Яке захворювання можна дiагностувати?
A. Лiмфогранулематоз
B. Гiстiоцитоз
C. Саркоїдоз
D. Гострий лейкоз
E. Неходжкiнська лiмфома
9. У хворої 22-х рокiв вiдмiчаються рiзкi
болi в животi. Гемоглобiн - 90 г/л, ШОЕ в
межах норми. В лейкоцитарнiй формулi
бластнi клiтини складають 87%. Це характерно для такої патологiї:
A. Гострий лейкоз
B. Iнфекцiйний мононуклеоз
C. Гострий перитонiт
D. Апластична анемiя
E. Мiєлодиспластичний синдром
10. Першу стадiю ДВС синдрому пiдтверджує:
A. Гiперкоагуляцiя
B. Анемiя
C. Тромбоцитопенiя
D. Гiпокоагуляцiя
E. Тромбоцитопатiя
11. У хворого 25-ти рокiв в клiнiчному
аналiзi кровi морфологiчно виявлений
мiкросфероцитоз еритроцитiв. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?
A. Хвороба Мiнковського-Шоффара
B. B12 -дефiцитна анемiя
C. Таласемiя
D. Апластична анемiя
E. Залiзодефiцитна анемiя
12. У нормi вiдносна щiльнiсть спинномозкової рiдини, отриманої при люмбальнiй пункцiї, 1,006-1,007. У нейрохiрургiчне вiддiлення був доставлений
хворий з дiагнозом - закрита черепномозкова травма. Як змiниться даний по-
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казник у хворого?
A. Зросте до 1,015
B. Зменшиться до 1,003
C. 1,006
D. 1,007
E. Не змiниться
13. Жiнцi 40-ка рокiв з пiдозрою на злоякiсне новоутворення проведено цитологiчне дослiдження матерiалу, одержаного iз каналу шийки матки. Якi ознаки
клiтин свiдчать про злоякiснiсть процесу?
A. Рiзкий ядерний полiморфiзм
B. Гiпохромiя
C. Монохромiзм ядер
D. Гомогенний хроматин
E. Цитолiз
14. У хворого 48-ми рокiв з неврологiчними порушеннями, при дослiдженнi
спинно-мозкової рiдини були виявленi
залозоподiбнi структури iз злоякiсних
клiтин. Це може свiдчити про:
A. Метастаз аденокарциноми у центральну нервову систему
B. Менiнгоенцефалiт
C. Закрита черепно-мозкова травма
D. Ехiнококоз
E. Олiгодендроглiома
15. У якi години доби найбiльш стабiльнi
та достовiрнi бiохiмiчнi показники в кровi?
A. 8-9 годин ранку
B. У нiчний час
C. У вечiрнiй час
D. Опiвднi
E. Будь-який час доби
16. Iзоферментний спектр якого ферменту найбiльш часто використовується
у дiагностицi захворювань?
A. ЛДГ
B. Амiлаза
C. Фосфатаза
D. Трансамiназа
E. 17. Зменшення якого класу лiпопротеїдiв плазми кровi розглядається як ознака
розвитку атеросклерозу?
A. ЛПВГ, альфа-лiпопротеїди
B. Хiломiкрони
C. ЛДПНГ
D. ЛПНГ
E. ЛПНГ i ЛДПНГ
18. Хвора 59-ти рокiв, скаржиться на рiзi
i бiль при сечовипусканнi. Сеча мутна з
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запахом амiаку. Питома вага - 1018, реакцiя лужна, при мiкроскопiї - багато
лейкоцитiв. Про яку патологiю можна
думати?
A. Гострий цистит
B. Гострий гломерулонефрит
C. Амiлоїдоз нирок
D. Застiйна нирка
E. 19. Хворий 68-ми рокiв скаржиться на
пiдвищену температуру тiла до 38o C , кашель з харкотинням. В аналiзi харкотиння макрофаги, лейкоцити, кристали гематоїдину, пневмококи. Який попереднiй
дiагноз?
A. Крупозна пневмонiя
B. Хронiчний бронхiт
C. Гострий бронхiт
D. Бронхоектатична хвороба
E. 20. У хворої болi у правому пiдребер’ї,
нудота, блювання. Лабораторнi показники: гiпербiлiрубiнемiя, бiлiрубiнурiя,
позитивна реакцiя на жовчнi пiгменти, активнiсть лужної фосфатази пiдвищена, активнiсть амiнотрансфераз нормальна, рiвень холестерину в сироватцi
кровi пiдвищений. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Механiчна жовтяниця
B. Цироз печiнки
C. Iнфекцiйний гепатит
D. Гемолiтична жовтяниця
E. Первинний рак печiнки
21. Хворий 35-ти рокiв поступив у лiкарню з явищами iнтоксикацiї: блювання,
запаморочення, головний бiль. В анамнезi 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
22. У препаратi вагiнального мазку виявлена у великiй кiлькостi кокова флора. Видно обривки цитоплазми, голi ядра
епiтелiю. Визначте тип мазка:
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A. Атрофiчний
B. Змiшаний
C. Пролiферативний
D. Промiжний
E. Цитолiтичний
23. Назвiть найбiльш високочутливий
лабораторний тест сироватки кровi на
виявлення некрозу мiокарду?
A. Визначення тропонiну Т та I
B. Визначення амiнотрансфераз (АлАТ,
АсАТ)
C. Визначення альфа-амiлази
D. Визначення ЛДГ
E. Визначення креатинофосфокiнази
24. У хворої 53-х рокiв висока температура тiла, слабкiсть, блiдiсть шкiри, тахiкардiя. У кровi - панцитопенiя, нормохромна анемiя. В мiєлограмi мiєлокарiоцити майже повнiстю вiдсутнi. Виявляються фiбробласти, ретикулярнi клiтини
та iншi елементи строми, поодинокi плазматичнi клiтини, лiмфоцити, макрофаги. Яке захворювання кровi є найбiльш
iмовiрним?
A. Апластична анемiя
B. Агранулоцитоз
C. Мiєлодиспластичний синдром
D. Первинний мiєлофiброз
E. 25. У хворого 37-ми рокiв виявили омолодження нейтрофiлiв кровi з кiлькiстю
бластiв 15%, збiльшенням кiлькостi базофiлiв до 17%; з ознаками дисплазiї гемопоезу (пельгеризацiя i гiперсегментацiя нейтрофiлiв, гiгантськi форми тромбоцитiв, еритроцити з тiльцями Жолi та
iн.). Визначте фазу захворювання:
A. Фаза загострення хронiчного мiєлолейкозу
B. Фаза бластної кризи хронiчного мiєлолейкозу
C. Початкова фаза хронiчного мiєлолейкозу
D. Хронiчна фаза хронiчного мiєлолейкозу
E. 26. У хворої похилого вiку гепатоспленомегалiя, нормохромна анемiя, еритроцити - 3, 0 · 1012 /л, лейкоцити - 40 · 109 /л,
тромбоцити - 400 · 109 /л. В гемоцитограмi - 89% складають сегментоядернi i паличкоядернi форми нейтрофiлiв.
Кiстковий мозок гiперклiтинний за рахунок нейтрофiльних гранулоцитiв, Л:Е
- 20:1. В нейтрофiлах пiдвищена активнiсть лужної фосфатази. Вiдсутнi ознаки
мiєлодисплазiї. Молекулярно-генетичнi
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аномалiї не виявленi. Яке захворювання
кровi є найбiльш iмовiрним?
A. Хронiчний нейтрофiльний лейкоз
B. Iстина полiцитемiя
C. Первинний мiєлофiброз
D. Есенцiальна тромбоцитемiя
E. Запальний процес
27. У хворого бiль в дiлянцi нирок, протеїнурiя, гематурiя, цилiндрурiя. При мiкроскопiї - велика кiлькiсть клiтин перехiдного епiтелiю, канальцiв нирок i свiтлi клiтини округлої форми з великими
гiперхромними ядрами, розташованими
центрально або ексцентрично. Ядра мiстять крупнi ядерця. Цитоплазма з ознаками жирової дистрофiї. В некротичних
клочках кристали гематоїдину. При якiй
патологiї зустрiчається така уроцитограми?
A. Свiтлоклiтинний рак нирки
B. Перехiдноклiтинний рак нирки
C. Перехiдноклiтинний рак сечового
мiхура
D. Перехiдноклiтинна папiлома сечового
мiхура
E. Плоскоклiтинний рак нирки
28. В лабораторiю доставлена асцитична
рiдина геморагiчного характеру. При мiкроскопiї - велика кiлькiсть мезотелiю з
ознаками пролiферацiї i гiперплазiї. Зустрiчаються багатошаровi пласти сосочкоподiбних i залозистих структур, утворених округлими клiтинами з вираженим полiморфiзмом ядер i ядерець. При
якiй патологiї зустрiчається така цитограма?
A. Мезотелiома
B. Метастази залозистої форми раку
C. Метастаз плоскоклiтинного раку
D. Пролiферацiя мезотелiю без ознак
атипiї
E. Метастази недиференцiйованої форми
раку
29. У жiнки 32-х рокiв при цитологiчному дослiдженнi мазкiв з шийки матки переважна кiлькiсть клiтин i промiжного i парабазального шару. Зустрiчаються клiтини з крупними ядрами неправильної форми. Хроматин ядер зернистий з дiлянками конденсацiї, гiперхромiя ядер помiрна. Контури ядерної мембрани нерiвнi. Бiльшiсть клiтин розташованi розрiзнено. Якi патологiчнi змiни
характеризує наведена цитограма?
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A. Помiрна дисплазiя
B. Виражена дисплазiя епiтелiю
C. Слабка дисплазiя епiтелiю
D. Стацiонарний ендоцервiкоз
E. Пролiферуючий ендоцервiкоз
30. У жiнки 25-ти рокiв безплiддя. Кольпоцитологiчна картина: в I-II половинi менструального циклу характеризується високим iндексом визрiвання IВ вiд
0/30/70 до 0/0/100, ЕI i КI вiд 50 до 100%.
Фон мазка постiйно свiтлий, прозорий,
клiтини розташованi роздiльно, палички
Дедерлейна i лейкоцити вiдсутнi. Охарактеризуйте тип мазка:
A. Гiперестрогенний, ановуляторний
B. Гiпоестрогенний, ановуляторний
C. Атрофiчний
D. Змiшаний
E. Цитолiтичний
31. Назвiть продукти обмiну порфiринiв,
якi у великiй кiлькостi з’являються у сечi
за гострої iнтермiтуючої порфiрiї:
A. Дельта-амiнолевулiнова кислота i
порфобiлiноген
B. Лише уропорфiрин
C. Лише копропорфiрин
D. Уропорфiрiн i копропорфiрин
E. Лише протопорфiрин IХ
32. В процесi поводження з пробами в лабораторiї найважче вiдстежувати:
A. Контроль часу взяття проби
B. Iдентифiкацiю пацiєнта
C. Забезпечення збереження проб
D. Видачу результатiв
E. 33. У чому полягає лабораторна дiагностика гiперпаратиреозiв?
A. Визначення рiвня кальцiю i фосфору
в кровi та сечi i лужної фосфатази в
сироватцi
B. Визначення рiвня кальцiю в кровi та
сечi
C. Визначення рiвня фосфору в кровi та
сечi
D. Визначення рiвня лужної фосфатази в
сироватцi кровi
E. 34. Яка форма печiнкової порфiрiї супроводжується рiзким пiдвищенням вмiсту в
сечi уро- та копропорфiрину?
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A. Урокопропорфiрiя (пiзня шкiрна порфiрiя)
B. Гостра iнтермiтуюча порфiрiя
C. Спадкова печiнкова порфiрiя
D. Копропротопорфiрiя
E. 35. Якi з перелiчених показникiв є найбiльш характерними для паренхiматозної жовтяницi?
A. Пiдвищення у кровi непрямого та
прямого бiлiрубiну, поява в сечi прямого
бiлiрубiну та уробiлiногену, зникнення
стеркобiлiну в калi
B. Пiдвищення в кровi непрямого бiлiрубiну, поява в сечi уробiлiногену та
пiдвищення вмiсту стеркобiлiну в калi
C. Пiдвищення в кровi непрямого бiлiрубiну, пiдвищення вмiсту стеркобiлiну в
калi, поява в сечi бiлiрубiну
D. Пiдвищення в кровi прямого бiлiрубiну
пiдвищення вмiсту стеркобiлiну в калi,
поява в сечi бiлiрубiну
E. Пiдвищення в кровi прямого бiлiрубiну
зниження в калi стеркобiлiну, пiдвищення
в сечi вмiсту уробiлiногену
36. У хворого тяжка двостороння пневмонiя, частота дихання пiдвищена. Шкiрнi 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 декомпенсований
37. Який з перерахованих етапiв виконання аналiзiв вiдбувається тiльки в лабораторiї?
A. Аналiтичний
B. Преаналiтичний
C. Постаналiтичний
D. Доклiнiчний
E. Постклiнiчний
38. Якi величини можуть бути використанi в дiяльностi КДЛ для оцiнки здоров’я людини?
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A. Розробленi референс-лабораторiєю за
спецiальною методикою при обстеженнi
здорових осiб
B. Нормальнi показники здоров’я людини
C. Показники, розробленi та затвердженi
Мiнiстерством охорони здоров’я України
D. Нормальнi показники, розробленi в
лабораторiї
E. Нормальнi показники, розробленi
завiдуючою лабораторiєю
39. У дитини 7-ми рокiв зi скаргами на
слабкiсть, лiмфовузли не збiльшенi. В
кровi лейкоцитоз - 30 · 109 /л, нейтрофiлiв - 15%, лiмфоцитiв - 74%, моноцитiв 11%, еритроцити без особливостей. Про
яку хворобу можна думати?
A. Малосимптомний iнфекцiйний лiмфоцитоз
B. Iнфекцiйний мононуклеоз
C. ГРВI
D. Паротит
E. Лiмфогрануломатоз
40. Хвора приймала анальгiн, невдовзi
пiсля прийому якого у хворої пiднялась
температура до 39o C . При поступленнi
в лiкарню у хворої - некротична ангiна,
на мигдаликах - бруднувато-сiрий налiт.
У хворої виражена лейкопенiя, кiлькiсть
еритроцитiв, гемоглобiну, тромбоцитiв в
межах норми. Яке захворювання у хворої?
A. Агранулоцитоз
B. Гострий лейкоз
C. Iнфекцiйний мононуклеоз
D. Хронiчний мiєлолейкоз
E. Хронiчний лiмфолейкоз
41. Хвора 59-ти рокiв скаржиться на бiль
у кiстках, лiмфовузли не збiльшенi. У периферичнiй кровi нормохромна анемiя,
ШОЕ- 78 мм/год. У кiстковому мозку
60% плазматичних клiтин. На електрофореграмi сироватки i сечi виражений
М-градiєнт. Яке захворювання у хворого?
A. Множинна мiєлома
B. Хронiчний мiєлолейкоз
C. Хвороба Вальденстрема
D. Лейкемоїдна реакцiя
E. Хронiчний лiмфолейкоз
42. Хворий скаржиться на гострий бiль
в дiлянцi серця. Лiкар дiагностував iнфаркт мiокарда. Пiдвищення активностi
якого ферменту в сироватцi кровi в першi години захворювання пiдтвердить цей
дiагноз?
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A. МВ-креатинфосфокiназа (КФК-МВ)
B. ММ-креатинфосфокiназа (КФК-ММ)
C. ВВ-креатинфосфокiназа (КФК-ВВ)
D. Лужна фосфатаза
E. Аланiнамiнотрансфераза (АлАТ)
43. Хворому з тяжкою травмою пiдключили апарат штучного дихання. Пiсля повторних дослiджень показникiв
кислотно-основної рiвноваги (КОР) знайдено зниження в кровi вмiсту дiоксиду
вуглецю. Для якого порушення КОР характернi такi змiни?
A. Респiраторний алкалоз
B. Респiраторний ацидоз
C. Метаболiчний алкалоз
D. Метаболiчний ацидоз
E. Ацидоз змiшаний декомпенсований
44. У хворого АЧТЧ подовжений (спiввiдношення цитрат/кров не порушено).
При виконаннi корекцiйної проби з додаванням стандартної плазми, АЧТЧ нормалiзувався. Данi результати обумовленi:
A. Зниженням рiвня або вiдсутнiстю
деяких факторiв зсiдання кровi
B. Присутнiстю прямих антикоагулянтiв
C. Тромбоцитопенiєю
D. Порушенням агрегацiї тромбоцитiв
E. Застосуванням непрямих антикоагулянтiв
45. Для визначення сечовини у бiологiчних рiдинах використовують уреазний
метод. До якого класу вiдноситься даний
фермент?
A. Гiдролази
B. Оксидоредуктази
C. Iзомерази
D. Лiгази
E. Трансферази
46. У хворої спостерiгається сильна слабкiсть, дратiвливiсть, пiтливiсть, тахiкардiя, екзофтальм. Якi бiохiмiчнi дослiдження необхiднi для дiагностики захворювання?
A. Визначення вмiсту в кровi тиреоїдних
гормонiв (Т3, Т4)
B. Визначення екскрецiї з сечею кортикостероїдiв
C. Визначення вмiсту в кровi iнсулiну
D. Визначення вмiсту в кровi паратгормону
E. Визначення вмiсту в кровi глюкагону
47. У дитини 2-х рокiв спостерiгається
синдром Фанконi, який включає порушення функцiй ниркових канальцiв: фосфатурiю, амiноацидурiю, протеїнурiю,
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толерантнiсть до вiтамiну D . Порушення якого процесу призводить до розвитку рахiту?
A. Реабсорбцiя фосфатiв
B. Гiдроксилювання вiтамiну D
C. Реабсорбцiя вiтамiну D
D. Зниження концентрацiї вiтамiн D зв’язуючого бiлка
E. Вiдновлення вiтамiну D
48. Хвора 68-ми рокiв, яка страждає на
ревматоїдний артрит, перенесла операцiю ендопротезування кульшового суглоба пiсля якої виникло ускладнення легенева тромбоемболiя. Пiсля проведення гепаринотерапiї призначено лiкування варфарином. Пiсля виписки з клiнiки хворiй треба кожнi 3 тижнi виконувати дослiдження:
A. Показник мiжнародного нормалiзованого часу
B. Тромбiновий час
C. Активований частковий тромбопластиновий час
D. Час зсiдання нестабiлiзованої кровi
E. Аутокоагуляцiйний тест
49. Дайте висновок про причину кровотечi петехiального типу: ер.- 2, 7 · 1012 /л;
лейк.- 5, 2 · 109/л; тромб.- 310 · 109/л. Тести
коагулограми в нормi. Агрегацiя тромбоцитiв з адреналiном, АДФ - вiдсутня.
Ретракцiя кров’яного згустка знижена:
A. Дезагрегацiя i тромбоцитопатiя
B. Тромбоцитопенiя
C. Тромбоемболiя легеневої артерiї
D. Гемофiлiя А
E. Гемофiлiя В
50. В приймальне вiддiлення направлено
хворого в тяжкому станi: блiда, землиста шкiра обличчя, петехiальнi плями на
тiлi. У кровi: ер.- 1, 9 · 1012 /л; Нb- 68 г/л;
лейк.- 4, 2 · 109 /л; тромб.- 24 · 109 /л; Тромбоцитограма: юнi - 26%, зрiлi - 62%, старi - 14%, коагулограма в нормi. Яка причина порушень гемостазу у пацiєнта?
A. Тромбоцитопенiя
B. Тромбоцитопатiя
C. Нормохромна анемiя
D. Лейкопенiя
E. Дезагреацiйна тромбоцитопатiя
51. У вiддiлення судинної хiрургiї надiйшла жiнка 28-ми рокiв. Дайте висновок про причину кровотечi петехiального типу: еритроцити - 3, 2 · 1012 /л; лейкоцити - 3, 2 · 109/л; тромбоцити - 260 · 109 /л;
коагулограма без змiн, агрегацiя тромбоцитiв з АДФ у нормi:
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A. Хвороба Вiллебранда
B. Тромбоцитопатiя
C. Тромбоцитопенiя
D. Гемофiлiя А
E. Гемофiлiя В
52. У студентськiй полiклiнiцi пiд час
огляду юнака 19-ти рокiв з’ясувалося,
що весь минулий тиждень вiн вiдчував зростаючу швидку втомлюванiсть,
слабкiсть. Втратив апетит, почалися
шлунково-кишковi розлади, температура тiла пiднялася до 38o C , сеча стала
темного кольору. За даними лабораторних дослiджень виявлено уробiлiн у сечi,
зменшену кiлькiсть сечовини в сироватцi кровi, але значне перевищення амiаку. Попереднiй дiагноз: ”Вiрусний гепатит”. Який вид порушення кислотноосновного стану викликає збiльшення
концентрацiї амiаку в кровi?
A. Респiраторний алкалоз
B. Респiраторний ацидоз
C. Метаболiчний хлорид-резистентний
алкалоз
D. Кетоацидоз
E. Компенсований метаболiчний ацидоз
53. Визначте морфологiчний тип анемiї
у пацiєнта з показниками кровi: Ht- 30%,
Hb- 80 г/л, RBC- 4, 0 · 1012 /л, MCV- 75 фл,
MCH- 20 пг i MCHC- 26,6%:
A. Мiкроцитарна гiпохромна
B. Нормоцитарна нормохромна
C. Макроцитарна гiпохромна
D. Нормоцитарна гiперхромна
E. Макроцитарна гiперхромна
54. У хворого в гемограмi вiдзначається макроцитоз, анiзоцитопойкiлоцитоз, тiльця Жоллi i кiльця Кебота. Поодинокi мегалобласти, гiперсегментацiя
нейтрофiлiв. Ер.- 1, 0 · 1012 /л, Hb- 50 г/л,
лейк.- 4, 1 · 109 /л, ретикулоцити - 0,1%,
ШОЕ- 30 мм/год, тромб.- 160 · 109 /л. Про
яку патологiю свiдчить дана картина?
A. Мегалобластна анемiя
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Апластична анемiя
D. Хронiчна постгеморагiчна анемiя
E. Гемолiтична анемiя
55. У периферичнiй кровi хворого виявлено бласти - 67%. Цитохiмiчно у бластах визначена позитивна реакцiя на мiєлопероксидазу i лiпiди. Який варiант гострого лейкозу у хворого?
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A. Гострий мiєлобластний лейкоз
B. Гострий лiмфобластний лейкоз
C. Гострий недиференцiйований лейкоз
D. Гострий лейкоз зi змiшаним фенотипом
E. Гострий еритролейкоз

A. Гострий монобластний лейкоз
B. Гострий еритролейкоз
C. Гострий мiєлоїдний лейкоз з мiнiмальними ознаками диференцiювання
D. Гострий панмiєлоз з мiєлофiброзом
E. Гострий лiмфобластний лейкоз

56. У периферичнiй кровi хворого виявлено бласти - 54%. Цитохiмiчно у бластах визначена негативна реакцiя на мiєлопероксидазу i позитивна на глiкоген у
гранулярнiй формi. Який варiант гострого лейкозу у хворого?

60. Хворий 64-х рокiв. Гепатоспленомегалiя. У кровi: лейк.- 95 · 109 /л, ер.3, 2 · 1012/л, Нb- 104 г/л, тромб.- 325 · 109/л.
Лейкоцитарна формула: бласти - 7%,
мiєлоцити - 18%, метамiєлоцити - 2%,
паличкоядернi - 15%, сегментоядернi 34%, еозинофiли - 5%, базофiли - 9%,
моноцити - 4%, лiмфоцити - 6%. Для
якого захворювання характернi такi змiни кровi?

A. Гострий лiмфобластний лейкоз
B. Гострий мiєлобластний лейкоз
C. Гострий недиференцiйований лейкоз
D. Гострий лейкоз зi змiшаним фенотипом
E. Гострий еритролейкоз
57. Хворий 63-х рокiв, рентгенологiчно в дiлянцi лiвої стегнової кiстки виявлено
пухлину. У пунктатi кiсткового мозку плазматичнi клiтини рiзного ступеня зрiлостi, переважна бiльшiсть плазмоцитiв
анаплазованi. Про яку патологiю можна
думати?
A. Мiєломна хвороба
B. Хвороба Вальденстрема
C. Хронiчний лiмфолейкоз
D. Гострий мiєлолейкоз
E. Гострий лiмфолейкоз
58. Хвора 53-х рокiв. У кровi: нормохромна анемiя, виражений лейкоцитоз,
зрiлi лiмфоцити - 86%, тiнi Гумпрехта 35:100. В кiстковому мозку - 75% лiмфоїдних елементiв. Для якого захворювання
характернi такi змiни кровi?
A. Хронiчний лiмфолейкоз
B. Мiєломна хвороба
C. Гострий лiмфолейкоз
D. Хронiчний мiєлолейкоз
E. Гострий мiєлолейкоз
59. Хворий 73-х рокiв поступив у гематологiчне вiддiлення з геморагiчним синдромом. 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
слабопозитивна в 10%, PAS-позитивна
реакцiя у дифузнiй формi; неспецифiчна
естераза позитивна в 100%, яка повнiстю
пригнiчується фторидом натрiю. Варiант лейкозу:

A. Хронiчний мiєлолейкоз (хронiчна
фаза)
B. Хронiчний мiєлолейкоз (фаза акселерацiї)
C. Хронiчний мiєлолейкоз (бластна криза)
D. Хронiчний нейтрофiльний лейкоз
E. Гострий базофiльний лейкоз
61. Хвора 68-ми рокiв. Лiмфаденопатiя,
гепатоспленомегалiя. Мiєлограма: бласти - 25%, промiєлоцiти - 3%, мiєлоцити 5%, метамiєлоцити - 2%, паличкоядернi
нейтрофiли - 11%, сегментоядернi нейтрофiли - 16%, базофiли - 5%, еозинофiли - 5%, лiмфоцити - 5%, еритрокарiоцити - 29:100. Цитохiмiя бластних клiтин:
МПО - негативна, PAS-реакцiя позитивна у гранулярнiй формi в 33%. Для якого
захворювання характернi данi змiни кровi?
A. Бластна криза хронiчного мiєлолейкозу (варiант лiмфобластний)
B. Бластна криза хронiчного мiєлолейкозу (варiант мiєломоноцитарний)
C. Бластна криза хронiчного мiєлолейкозу (варiант еритролейкозу)
D. Бластна криза хронiчного мiєлолейкозу (варiант монобластний)
E. Бластна криза хронiчного мiєлолейкозу (змiшаноклiтинний варiант)
62. Про яку патологiю можна думати,
якщо у хворого в отриманому харкотиннi кiлькiстю 16 мл, характер - гнiйнослизовий, консистенцiя - в’язка, жовтосiрого кольору, смердючого запаху. Лейкоцити на все поле зору, еритроцити i
макрофаги - поодинокi в полi зору, цилiндричний епiтелiй - поодинокий в препаратi, велика кiлькiсть еластичних волокон, виявленi епiтелiоїднi клiтини i поодинокi клiтини Пирогова-Лангханса?
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A. Туберкульоз легенiв
B. Бронхiальна астма
C. Абсцес легенiв
D. Крупозна пневмонiя
E. Бронхоектатична хвороба
63. Хворий 16-ти рокiв поступив у пiдлiткове вiддiлення стацiонару для обстеження зi скаргами на бiль у горлi пiд
час ковтання, кровоточивiсть ясен, лихоманку. У кровi: лейк.- 229, 8 · 109 /л, ер.2, 52 · 1012 /л, Hb- 78 г/л, тромб.- 18 · 109 /л,
ШОЕ- 60 мм/год, бласти - 95%, сегментоядернi - 2%, лiмфоцити - 3%. Нормоцити
- 3:100 лейкоцитiв. Ретикулоцити - 1,3%.
Для якого захворювання характернi такi
змiни кровi?
A. Гострий лейкоз
B. Хронiчний лейкоз
C. Мiєлодиспластичний синдром
D. Мiєломна хвороба
E. Iнфекцiйний мононуклеоз
64. У хворої при дослiдженнi кровi виявлено гiперхромну анемiю. Морфологiя
еритроцитiв: анiзоцитоз (мегалоцитоз),
пойкiлоцитоз, поодинокi еритроцити мiстять тiльця Жоллi, кiльця Кебота, базофiльну пунктацiю, нормоцити 3 на 100
лейкоцитiв. Морфологiя лейкоцитiв: визначається гiперсегментацiя нейтрофiлiв. Для якої патологiї характернi данi
змiни кровi?
A. Мегалобластна анемiя
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Апластична анемiя
D. Хронiчна постгеморагiчна анемiя
E. Гемолiтична анемiя
65. У хворого скарги на загальну слабкiсть, жовтушнiсть шкiрних покровiв. У
результатi дослiдження кровi виявлено
ознаки нормохромної анемiї. Лейкоцитарна формула в межах норми. Ретикулоцити - 48%. Морфологiя еритроцитiв
- мiкросфероцитоз, пойкiлоцитоз. Осмотична резистентнiсть еритроцитiв знижена. Вмiст непрямого бiлiрубiну в сироватцi кровi - 24 мкмоль/л. Позитивна
реакцiя на уробiлiн в сечi. В калi - велика
кiлькiсть стеркобiлiногену. Для якої патологiї характерна зазначена картина?
A. Спадковий сфероцитоз
Мiнковського-Шоффара)
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Апластична анемiя
D. Мегалобластна анемiя
E. Велика таласемiя

(хвороба

66. Хворий 24-х рокiв поступив в клiнiку з високою температурою тiла. Шкi-

8

ра з незначним жовтяничним вiдтiнком,
склери субiктеричнi. Гепатоспленомегалiя. У кровi: лейк.- 38 · 1012 /л, ер.0, 98 · 1012/л, Нb- 30 г/л, тромб.- 160 · 109/л.
Лейкограма: зсув нейтрофiлiв влiво до
метамiєлоцитiв i поодиноких мiєлоцитiв. Еритроцити переважно нормохромнi, виражений анiзоцитоз, сфероцитоз,
макроцитоз. Нормоцити - 8 на 100 лейкоцитiв. Ретикулоцити - 22%. Непрямий
бiлiрубiн - 174 мкмоль/л. Уробiлiнурiя.
Позитивна пряма проба Кумбса. На пiдставi клiнiчної картини i результатiв дослiдження кровi дiагностуйте захворювання:
A. Аутоiмунна гемолiтична анемiя
B. Мегалобластна анемiя
C. Апластична анемiя
D. Залiзодефiцитна анемiя
E. Анемiя хронiчних захворювань
67. Хворий 42-х рокiв. Прихована крововтрата в результатi виразки дванадцятипалої кишки. Аналiз периферичної
кровi: WBC- 5, 9 · 109/л, RBC- 3, 45 · 1012/л,
Hb- 54 г/л, Ht- 19,1%, MCV- 55,4 фл,
МСН- 15,7 пг, МСНС- 283 г/л, RDW25,0%, PLT- 151, 0 · 109 /л, еритроцитарна гiстограма показує переважання мiкроцитiв. У мазку периферичної кровi
- гiпохромiя i мiкроцитоз еритроцитiв.
Сироваткове залiзо та феритин зниженi,
трансферин пiдвищений. На пiдставi результатiв дослiдження кровi дiагностуйте захворювання:
A. Залiзодефiцитна анемiя
B. Мегалобластна анемiя
C. Гемолiтична анемiя
D. Апластична анемiя
E. Анемiя хронiчних захворювань
68. Чоловiк 50-ти рокiв скаржиться на
бiль в дiлянцi серця, госпiталiзований до
стацiонару з пiдозрою на iнфаркт мiокарда. Йому проведено ЕКГ дослiдження та визначенi ферменти в сироватцi
кровi. Яка динамiка змiн активностi ферментiв характерна для iнфаркту мiокарда?
A. ЛДГ, АсАТ та АлАТ, КК пiдвищуються
B. КК пiдвищується, АсАТ знижується
C. АсАТ та АлАТ знижуються
D. Ферменти в нормi
E. СДГ, альдолаза - пiдвищується активнiсть
69. Хворий госпiталiзований у клiнiку
зi скаргами на гострi оперiзуючi болi
у животi впродовж доби, багаторазове
блювання. Лабораторнi данi: cироватка
кровi: альфа-амiлаза - 100 мг/год·мл; ла-
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ктатдегiдрогеназа - 7 мкмоль/год·мл; лiпаза - 300 Од/л; лужна фосфотаза - 35
Од/л; Сеча: альфа-амiлаза (дiастаза) 240 мг/год·мл. Про який дiагноз свiдчать
данi лабораторного аналiзу кровi i сечi?

A. Гiпертриглiцеридемiя
B. Гiпохiломiкронемiя
C. Гiпотриглiцеридемiя
D. Гiпоглiцеролемiя
E. Гiперглiцеролемiя

A. Гострий панкреатит
B. Апендицит
C. Хронiчний панкреатит
D. Прободна виразка шлунка
E. Холестаз

74. У хворого з свербiжем шкiри, жовтяницею, ахолiчним стiлецем, сечею темного кольору, при лабораторному обстеженнi виявлено збiльшення концентрацiї в сироватцi лужної фосфатази, гамаглютамiлтранспептидази, загального холестеролу, жовчних кислот. Про який
синдром ураження печiнки свiдчать цi
данi?

70. Хворий зi скаргами на бiль в дiлянцi
серця госпiталiзований на третю добу вiд
початку захворювання. Для постановки дiагнозу проведене бiохiмiчне дослiдження кровi. Лабораторнi данi в сироватцi кровi: АлАТ- 10 Од/л, АсАТ- 20 Од/л,
креатинкiназа загальна - 11 МО/л, MBкреатинкiназа - 10 МО/л (N до 30 МО/л)
лактатдегiдрогеназа - 520 Од/л, ЛДГ1- 80
МО/л. Про який дiагноз свiдчать данi лабораторного аналiзу кровi?

A. Холестатичний синдром
B. Цитолiтичний синдром
C. Мезенхiмально-запальний синдром
D. Синдром гострої печiнкової недостатностi
E. Синдром хронiчної печiнкової недостатностi

A. Iнфаркт мiокарда
B. Лейкоз
C. Стенокардiя
D. Вiрусний гепатит
E. Медикаментозна iнтоксикацiя

75. У кровi хворої виявленi бласти. Цитохiмiчно визначена позитивна реакцiя на
пероксидазу, глiкоген, ШИК - позитивна
реакцiя дифузна. Який варiант гострого
лейкозу у хворої?

71. Для диференцiйної дiагностики гепатиту пацiєнту було визначено активнiсть iзоферментiв ЛДГ. Активнiсть яких
iз iзоферментiв ЛДГ буде змiнюватись
про гострому гепатитi?

A. Мiєлобластний
B. Не пiддається диференцiацiї
C. Плазмобластний
D. Лiмфобластний
E. Монобластний

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

76. У кровi хворого виявленi бласти. Цитохiмiчнi реакцiї на пероксидазу та лiпiди негативнi, ШИК - позитивна у виглядi
гранул. Який варiант гострого лейкозу у
хворого?

72. Пацiєнту з пiдозрою на цукровий дiабет призначено визначення глюкози капiлярної кровi. Якщо визначення глюкози передбачається у цiльнiй кровi, дослiдження слiд виконати негайно пiсля
отримання зразка. Завдяки якому бiохiмiчному процесовi може вiдбуватися
зниження концентрацiї глюкози при зберiганнi отриманих зразкiв цiльної кровi?

A. Мiєлобластний
B. Не пiддається диференцiацiї
C. Плазмобластний
D. Лiмфобластний
E. Монобласний

A. Глiколiз
B. Пентозо-фосфатний цикл
C. Цикл трикарбонових кислот
D. Синтез глiкогену
E. Перетворення глюкози на галактозу
73. Рiвень холестеролу лiпопротеїнiв високої щiльностi краще вiдбиває ступiнь
ризику ускладнень атеросклерозу, нiж
холестерол лiпопротеїнiв низької щiльностi, якщо у пацiєнта також спостерiгається:

77. Хворiй 18-ти рокiв встановлений дiагноз гострого лейкозу. Виражений геморагiчний синдром. У кровi 64% полiморфних бластiв з рясною зернистiстю. В
частини бластiв виявленi палички Ауера. Реакцiя на пероксидазу i сульфатованi кислi мукополiсахариди - позитивна.
Варiант лейкозу:
A. Промiєлоцитарний
B. Лейкоз з мiнiмальними ознаками диференцiацiї
C. Мiєлобластний
D. Лiмфобластний
E. Монобластний
78. Хвора 48-ми рокiв. У периферичнiй
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кровi гiперлейкоцитоз - 600 · 109 /л, нейтрофiльоз, зсув нейтрофiлiв до промiєлоцитiв, еозинофiльно-базофiльна асоцiацiя; еритроцити без особливостей.
Кiлькiсть тромбоцитiв - 800 · 109 /л. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Хронiчний мiєлолейкоз
B. Хронiчний лiмфолейкоз
C. Гострий лейкоз
D. Лейкемоїдна реакцiя
E. Мiєлодиспластичний синдром
79. Хвора 53-х рокiв. Загальна слабкiсть, генералiзована лiмфаденопатiя,
гепатоспленомегалiя. У периферичнiй
кровi нормохромна анемiя, лейкоцитоз
- 298 · 109 /л, лiмфоцитiв - 96%, клiтини
лейкоцитолiзу - 40:100. Який найiмовiрнiший дiагноз?
A. Хронiчний лiмфолейкоз
B. Хронiчний мiєлолейкоз
C. Гострий лейкоз
D. Лейкемоїдна реакцiя
E. Хронiчний монолейкоз
80. Чоловiк 26-ти рокiв вiдвiдав Гватемалу. Пiсля повернення додому у хворого
вiдмiчалася субфебрильна температура,
бiль у м’язах. Хворому було дiагностовано тропiчну малярiю. Яка з наведених
картин кровi вiдповiдає дiагнозу?
A. В еритроцитах нормального розмiру,
виявленi дрiбнi кiльця, iнодi з подвiйними
точками хроматину та гаметоцити у
виглядi ”сигар”
B. Наявнiсть зернистостi Шюффнера, незначне збiльшення уражених еритроцитiв
та змiна форми на овалоподiбну, шизоїт
мiстить менш 13 мерозоїдiв
C. Трофозоїти, мають псевдоподiї i здатнi пересуватися всерединi еритроцита,
викликаючи збiльшення та деформацiю
клiтин
D. Трофозоїти практично нерухомi в
мазках частiше виглядають як тiльця
або стрiчки. Ураженi еритроцити не
деформованi
E. 81. Жiнка 42-х рокiв потрапила до лiкарнi з iнтермiтуючою лихоманкою, нудотою та сильним головним болем. Печiнка та селезiнка незначно збiльшенi.
Хворiй був встановлений дiагноз малярiя (збудник Pl. vivax). На пiдставi яких
критерiїв можна пiдтвердити дiагноз цiєї
форми малярiї?
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A. Трофозоїти, мають псевдоподiї i здатнi 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 Шюффнера,
незначне збiльшення уражених еритроцитiв та змiна форми на овальну, шизоїти
мiстять менше 13 мерозоїдiв
D. Трофозоїти Р. malariae практично нерухомi в мазках, частiше виглядають як
тiльця або стрiчки. Враженнi еритроцити
не деформованi
E. 82. Хворий скаржиться на слабкiсть, нездужання, свербiння та сухiсть язика, вiдчуття стороннього тiла за грудниною,
запаморочення. Шкiрнi покриви блiдi. У
кровi: ер.- 3, 0·1012 /л, Hb- 65 г/л, кольоровий показник - 0,65, кiлькiсть феритину
знижена. У гемограмi анiзоцитоз виражений за рахунок мiкроцитiв. Про яку
анемiю можна думати, спираючись на
данi клiнiчної картини та наведеної гемограми?
A. Залiзодефiцитна анемiя
B. Мiкросфероцитарна анемiя
C. Гостра постгеморагiчна анемiя
D. Мегалобласна анемiя
E. Апластична анемiя
83. Чоловiк 38-ми рокiв, одружений 15
рокiв, дiтей немає. Дружина здорова.
Дослiдження еякуляту без вiдхилень вiд
норми. Якi дослiдження доцiльно провести для з’ясування причин безплiддя?
A. Iмунологiчнi дослiдження
B. Генiтографiя
C. Генетичнi дослiдження
D. Бiохiмiчнi дослiдження
E. Бактерiологiчнi дослiдження
84. У хворого 40-ка рокiв раптово розвинувся правобiчний гемiпарез, порушення
мови, незначний головний бiль. На КТ гiподенсивний осередок в лiвiй пiвкулi. В
лiкворi - позитивна реакцiя Вассермана.
Був встановлений дiагноз: нейросифiлiс.
Який показник рН в лiкворi найбiльш
iмовiрний?
A. 8,5
B. 7,4
C. 5,5
D. 6,9
E. 4,2
85. Хворий 32-х рокiв. Турбує кашель
з харкотинням, задишка, болi в грудях,
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температура тiла - 37,8o C , слабкiсть. Хворiв на пневмонiю чотири рази. У кровi: лейкоцитоз iз зсувом влiво, ШОЕ- 25
мм/год. Знижений рiвень IgG, M, пiдвищенi iмуннi комплекси. Сеча - без особливостей. Харкотиння: об’єм 400 мл за
добу, нейтрофiли, еластичнi волокна. Мiкобактерiї не виявляються. Який попереднiй дiагноз?
A. Бронхоектатична хвороба
B. Гостра пневмонiя
C. Туберкульоз
D. Карциноїд
E. Пневмоторакс
86. Хворий 45-х рокiв, слюсар. Скарги:
важкiсть, болi в грудi, пiдвищення температури тiла, приступи вираженої задухи, пiд час якої видiляється невелика
кiлькiсть харкотиння. У кровi: помiрний лейкоцитоз, еозинофiлiя. ШОЕ- 13
мм/год. Сеча - без особливостей. Мiкроскопiя мокротиння - нейтрофiли, багато
еозинофiлiв, спiралi Куршмана, кристали Шарко-Лейдена. Про яку патологiю
можна думати?
A. Бронхiальна астма
B. Гостра пневмонiя
C. Муковiсцидоз
D. Саркоїдоз
E. Бронхоектатична хвороба
87. Звернувся хворий зi скаргами на
слабкiсть, втомлюванiсть, кашель з харкотинням. Макроскопiчно: харкотиння
гнiйне з сiрувато-жовтуватими зернами.
При мiкроскопiчному дослiдженi препаратiв, фарбованих за Грамом на фонi великої кiлькостi лейкоцитiв виявленi нитки мiцелiю темно-синього кольору з потовщенням на кiнцях рожевого кольору.
Про яке захворювання можна думати?
A. Актиномiкоз легень
B. Пневмококова пневмонiя
C. Хронiчний бронхiт
D. Бронхiальна астма
E. Гострий бронхiт
88. При дослiдженнi калу встановлено:
консистенцiя калу - рiдка, запах - гнильний, рН- 8,5, при мiкроскопiї виявлена
помiрна кiлькiсть м’язових волокон, перетравлена клiтковина, крохмаль, солi
жирних кислот, кристали трипельфосфату, лейкоцити iз дегенеративними
змiнами. Який дiагноз можна припустити?
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A. Гнильна диспепсiя
B. Бродильний колiт
C. Спастичний колiт
D. Виразково-некротичний колiт
E. 89. Хвора, 41 рiк, поступила зi скаргами
на перiодичнi ниючi болi в поперековiй
областi. У сечi: питома вага - 1004, рН5,0, протеїнурiя до 0,7 г/добу. Осад сечi - цегляно-червоний. Мiкроскопiчно лейкоцити до 6-7 в полi зору мiкроскопу, еритроцити до 8-10 в полi зору, переважно змiненi (дисморфнi). Епiтелiй
нирки, частково жирно перероджений,
1-2 не в кожному полi зору мiкроскопу.
Цилiндри: кров’янi та зернистi - 1-2 не
в кожному полi зору мiкроскопу, жирно
зернистi - 1-2 в препаратi. Який дiагноз
можна припустити?
A. Хронiчний гломерулонефрит
B. Хронiчний пiєлонефрит
C. Гостра ниркова недостатнiсть
D. Туберкульоз нирок
E. Нефротичний синдром
90. Хвора має скарги на болi в поперековiй областi. У сечi: дiурез - 1,5 л, колiр жовтий, прозорiсть - каламутна, рН- 5,
питома вага - 1020, бiлок - 0,066 г/л, осад
- оранжевий, кристалiчний. Мiкроскопiчне дослiдження осаду сечi: лейкоцити поодинокi в полi зору, еритроцити незмiненi - поодинокi в полi зору, епiтелiй сечового мiхура - 2-3 в полi зору, цилiндри
- гiалiновi, поодинокi в полi зору. Слиз,
частково у виглядi цилiндроїдiв - помiрна кiлькiсть. Кристали сечової кислоти
поодинокi i скупченнями - велика кiлькiсть. Який дiагноз можна припустити?
A. Сечокам’яна хвороба
B. Гломерулонефрит
C. Пiєлонефрит
D. Туберкульоз нирок
E. Нефротичний синдром
91. Хвора має скарги на перiодичне пiдвищення температури до 37,0-37,5o C , болi
в поперековiй областi. У сечi: дiурез 1,7 л (переважно вночi), колiр - блiдожовтий, прозорiсть - каламутна, рН- 5,6,
питома вага - 1008, бiлок - 0,99 г/л, осад
- великий пухкий. Мiкроскопiчне дослiдження: лейкоцити - поодинокi та у виглядi скупчень - велика кiлькiсть. Епiтелiй нирки - 1-3 в полi зору мiкроскопу.
Еритроцити незмiненi - поодинокi в полi
зору. Цилiндри - гiалiновi та лейкоцитарнi поодинокi в препаратi. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
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A. Гострий пiєлонефрит
B. Гострий гломерулонефрит
C. Гостра ниркова недостатнiсть
D. Нефротичний синдром
E. Хронiчний гломерулонефрит

A. Гонорея
B. Мiкоплазмоз
C. Кандидоз
D. Трихомонiаз
E. Папiломавiрусне ураження

92. Хворого госпiталiзовано пiсля автомобiльної катастрофи з масивною крововтратою. Дiурез до 300 мл. Сеча з домiшкою кровi, рН- 6,0; вiдносна густина
- 1003; бiлок - 1 г/л. При мiкроскопiчному дослiдженнi осаду: лейкоцити - 30-40
в полi зору; еритроцити вилуженi, прокривають все поле зору, зустрiчаються
незмiненi, клiтини ниркового епiтелiю,
частково жирно переродженi до 3-5 в полi зору. Цилiндри: гiалiновi 3-5 в полi зору; зернистi, частково буропiгментованi
3-6 в полi зору. Фiбрин волокнистий, буропiгментований - зрiдка, гемосидерин
на формених елементах. Для якого захворювання є характерним даний аналiз
сечi?

95. Жiнка 45-ти рокiв скаржиться на значнi видiлення iз статевих органiв бiлосiрого кольору з неприємним запахом
особливо пiсля статевого акту. В препаратi з пiхви виявленi клiтини плаского
епiтелiю, переважно промiжного шару,
кокова флора в значнiй кiлькостi. Лейкоцити - невелика кiлькiсть в полi зору.
Виявленi ”ключовi” клiтини. Який найбiльш iмовiрний дiагноз вiдповiдає данiй
цитологiчнiй картинi?

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

96. На прийом прийшла пацiєнтка 25-ти
рокiв зi скаргами на надмiрнi видiлення
зi статевих шляхiв бiлого кольору сирнистої консистенцiї, свербiж, який посилюється пiсля водних процедур, статевого акту, вiдчуття печiння, подразнення
зовнiшнiх статевих органiв. В цитологiчних мазках виявлено епiтелiальнi клiтини промiжного шару, 10-15 лейкоцитiв
не в кожному полi зору, паличкова флора в помiрнiй кiлькостi, спори та псевдомiцелiй дрiжджоподiбних грибiв. Якому
попередньому дiагнозу може вiдповiдати
дана цитологiчна картина?

93. Мiкроскопiя осаду сечi: лейкоцити 10-15 в п/з; еритроцити - 8-10 в п/з, переважно змiненi; клiтини епiтелiю нирок,
переважно в станi жирової дистрофiї 1-2 в п/з; виявлено цилiндри: зернистi та
епiтелiальнi 1-2 в препаратi; буропiгментованi 1-2 в препаратi; жирно-зернистi
3-5 в препаратi; гiалiново-краплиннi; вакуолiзованi 1-2 в препаратi, поодинокi
зерна гемосидерину. Якi змiни в хiмiчному складi сечi характернi для хронiчного
гломерулонефриту?
A. Протеїнурiя
B. Глюкозурiя
C. Кетонурiя
D. Бiлiрубiнурiя
E. Уробiлiнурiя
94. Пацiєнтка 38-ми рокiв скаржиться на
велику кiлькiсть видiлень гнiйного характеру, вiдчуття печiння при сечовидiленнi, свербiж. При мiкроскопiчному дослiдженнi пiхвового мазку було виявлено: епiтелiальнi клiтини промiжного та
поверхневого шарiв, зустрiчаються парабазальнi клiтини, лейкоцити - 45-75 в
полi зору, мiсцями займають до половини поля зору, флора - кокова. Виявленi диплококи, розташованi внутрiшньота позалейкоцитарно, при фарбуваннi за
Грамом - грамнегативнi. При якому захворюваннi зустрiчається даний вид збудника?

A. Бактерiальний вагiноз
B. Герпетичний вагiнiт
C. Кандидозний вагiнiт
D. Хламiдiйний вагiнiт
E. Трихомонiазний вагiнiт

A. Кандидоз
B. Гонорея
C. Бактерiальний вагiноз
D. Трихомонiаз
E. Хламiдiоз
97. У жiнки 34-х роки на слизовiй оболонцi пiхви виявленi в великiй кiлькостi
маленькi пухирцi, частково зруйнованi.
В мазку з ураженої поверхнi слизової
виявленi багатоядернi великi клiтини з
нечiткою змазаною структурою хроматину ядерної мембрани, вiдмiчається нагромадження ядер. Зустрiчаються епiтелiальнi клiтини з ознаками зроговiння,
явища пара- та гiперкератозу. Якому попередньому дiагнозу вiдповiдає отриманий результат цитологiчного дослiдження?
A. Генiтальний герпес
B. Трихомонiаз
C. Кандидозний вагiнiт
D. Бактерiальний вагiнiт
E. Урогенiтальний мiкоплазмоз
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98. У пацiєнтки 36-ти рокiв при кольпоскопiчному дослiдженнi встановлено попереднiй клiнiчний дiагноз - лейкоплакiя. В мазку препарату з патологiчної зони виявленi клiтини поверхневого шару
плаского епiтелiю, серед яких зустрiчається епiтелiй з дрiбними пiкнотичними
ядрами, фон препарату складають лейкоцити 15-20 в полi зору, флора мазку
паличкова, слиз в незначнiй кiлькостi.
В препаратi також виявленi пласти без’ядерних зроговiлих лусочок. Якому типу
цитологiчного заключення вiдповiдає ця
морфологiчна картина?
A. Цитологiчна картина не суперечить
клiнiчному дiагнозу - лейкоплакiя
B. Пiдозра на рак
C. Carcinoma in situ
D. Дисплазiя
E. Цитограма без особливостей
99. При дослiдженнi еякуляту виявлено:
кiлькiсть - 3,5 мл; колiр, запах, мутнiсть
- без змiн; в’язкiсть - бiльш нiж 2 см; рН7,8; кiлькiсть сперматозоїдiв - 60 млн. в 1
мл; кiнезисграма: нормокiнезiс - 20%, гiпокiнезiс - 15%, дiскiнезiс - 20%, акiнезiс
- 45%; спермограма: нормальнi форми
сперматозоїдiв - 68%, юнi - 4%, клiтини
сперматогенезу - 3%, патологiчнi форми
- 25%, патологiя шийки та хвоста складають 25%; лейкоцити - 15-20 у полi зору
мiкроскопу, епiтелiй передмiхурової залози - 3-5 у полi зору мiкроскопу. Яке
лабораторне заключення?
A. Астенозооспермiя, пiоспермiя
B. Тератозооспермiя, пiоспермiя
C. Азооспермiя, пiоспермiя
D. Нормоспермiя
E. Аспермiя
100. Плевральна рiдина з вiдносною густиною 1,020, вмiстом бiлку 30 г/л, прозора, лимонно-жовтого кольору, реакцiя
Рiвальта позитивна. При мiкроскопiчному дослiдженнi виявлено лейкоцити в
помiрнiй кiлькостi, переважно лiмфоцити, поодинокi нейтрофiли, зустрiчаються моноцити, гiстiоцити, макрофаги.
Про яке захворювання можна думати?
A. Туберкульозний плеврит
B. Гнiйний плеврит
C. Бронхiальна астма
D. Сифiлiс
E. Ревматизм
101. У хворої 65-ти рокiв пiд час мiкроскопiчного дослiдження сечi з подальшим фарбуванням за Паппенгеймом осаду сечi були виявленi тканиннi клаптики
бурого кольору, що мiкроскопiчно мають сосочкоподiбну будову, яка нагадує

13

листок папоротi, складається з великої
кiлькостi однотипних клiтин, без ознак
атипiї, розташованих правильними рядами або ж у виглядi частоколiв, трилисникiв. Цитологiчна картина характерна
для:
A. Перехiдноклiтинна папiлома сечового
мiхура
B. Перехiдноклiтинний рак сечового
мiхура
C. Метастази аденокарциноми в сечовий
мiхур
D. Перехiдноклiтинна папiлома сечового
мiхура з ознаками злоякiсностi
E. Метастази плоскоклiтинного раку в
сечовий мiхур
102. У хворої 30-ти рокiв в цитологiчному препаратi iз поверхнi шийки матки на
фонi великої кiлькостi клiтин багатошарового плоского епiтелiю виявленi зроговiлi лусочки плоского епiтелiю. Якому
клiнiчному дiагнозу вiдповiдає цитологiчна картина?
A. Лейкоплакiя
B. Плоскоклiтинний рак шийки матки
C. Цервiцит
D. Ерозiя шийки матки
E. Кольпiт
103. Хвора 55-ти рокiв скаржиться на
збiльшенi лiмфатичнi вузли та болючiсть правої молочної залози. В цитологiчному препаратi видiлення з молочної
залози виявленi нейтрофiльнi гранулоцити, плазматичнi клiтини, епiтелiоїднi
клiтини та клiтини Пирогова-Лангханса.
Про яке захворювання можна думати за
результатом цитологiчного дослiдження?
A. Туберкульозний мастит
B. Неспецифiчний мастит
C. Фiброаденома
D. Рак Педжета
E. Аденокарцинома
104. У хлопчика 5,5 рокiв пiсля перенесеної гострої вiрусної iнфекцiї виникла
носова кровотеча, на шкiрних покривах
з’явились синцi, петехiї. У кровi - незначна анемiя. Якi лабораторнi тести необхiдно провести для дiагностики типу кровоточивостi?
A. Дослiдження тромбоцитарного гемостазу
B. Визначення фiбриногену
C. АЧТЧ, ПЧ
D. Дослiдження активностi фактору VIII
E. Дослiдження активностi фактору XI
105. У 39-рiчної жiнки з нормальним мен-
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струальним циклом на 20-й день циклу
взято вагiнальний мазок для гормональної цитологiчної дiагностики. Виявлено:
iндекс дозрiвання - 0/70/30, карiопiкнотичний iндекс - 27%, iндекси групування
клiтин (+++), складчастостi (++), сегментоядерних нейтрофiлiв - 4-6 у полi зору,
палички Дедерлейна поодинокi. Якiй фазi менструального циклу вiдповiдає вагiнальний мазок?
A. Середнiй лютеїновiй
B. Пiзнiй лютеїновiй
C. Раннiй фолiкулiновiй
D. Пiзнiй фолiкулiновiй
E. Раннiй лютеїновiй
106. У дiвчинки 10-ти рокiв в дуоденальному вмiстi в порцiї ”А” виявлено 28 мл
напiвпрозорої жовчi з рН- 7,5 та вiдносною щiльнiстю 1,011, слиз з пластiвцями. Мiкроскопiчно: лейкоцитiв до 10-12
у полi зору мiкроскопа, поодинокi епiтелiоцити, слиз, найпростiшi грушоподiбної форми, рухомi, iз 2-а джгутиками на
одному кiнцi тiла, цисти. У фарбованому за Паппенгеймом препаратi сегментоядернi нейтрофiли до 10-12 у полi зору мiкроскопа, небагато слизу, поодиноких дрiбних, веретеноподiбних i великих
цилiндричних епiтелiоцитiв, рухомi найпростiшi грушоподiбної форми довжиною 9-18 мкм, шириною 7-10 мкм, iз 2-а
джгутиками на задньому загостреному
кiнцi тiла, небагато цист розмiром 7-10
мкм. Про яку хворобу можна думати?
A. Лямблiоз
B. Холецистит
C. Дуоденiт
D. Холангiт
E. Панкреатит
107. У хворого 68-ми рокiв (у анамнезi схуднення, анемiя) отримано 25 мл
слизово-кров’янистого харкотиння. При
мiкроскопiї нативного препарату визначено велику кiлькiсть полiморфного епiтелiю (пласти), гематоїдiн майже у кожному полi зору, лейкоцити - 2-4 у полi зору. При забарвленнi за Лейшманом
встановлено наявнiсть клiтин з атиповою морфологiєю. При якiй патологiї
можна спостерiгати такi змiни у харкотиннi?
A. Бронхо-легеневий рак
B. Бронхiальна астма
C. Iнфаркт легень
D. Крупозна пневмонiя
E. Туберкульоз легень
108. У чоловiка 58-ми рокiв при мiкроскопiї мазка-вiдбитка шийного лiмфа-
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тичного вузла визначено значне рiзноманiття клiтин серед яких зустрiчаються гiгантськi клiтини з 2-ма ядрами
(Березовського-Штернберга), лакунарнi клiтини. В багатьох ядрах гiпертрофованi нуклеоли. Про дiагностику якої
хвороби у першу чергу можна думати?
A. Хвороба Ходжкiна
B. Лiмфосаркома
C. Саркоїдоз
D. Лiмфоденiт
E. Лiмфома Беркiта
109. У чоловiка 71-го року при мiкроскопiї мазка-вiдбитка пахвинного лiмфатичного вузла виявлено округлi або полiгональнi клiтини дiаметром 25-45 мкм з
одним або з декiлькома великими ядрами iз дрiбнозернистого хроматину з 1-3
ядерцями рiзних розмiрiв з вузькою або
ширшою цитоплазмою свiтло-синього
кольору, в якiй часто видно вiд 10 до декiлькох десяткiв темних гранул пiгменту.
Серед цих клiтин iнколи видно поодинокi лiмфоцити. Про метастаз якої пухлини слiд думати у першу чергу?
A. Метастаз меланоми
B. Метастаз невриноми
C. Метастаз хондроми
D. Метастаз плоскоклiтинного раку
E. Метастаз аденокарциноми
110. У гастробiоптатi хворого 78-ми рокiв виявленi дрiбнi часточки тканин, покритi слизом. В забарвлених мiкропрепаратах виявлений слизовий фон, який
мав рожеве забарвлення i рiдко - блакитне. На фонi слизових мас виявлялися мукоцити дрiбних та помiрних розмiрiв 12-16-25 мкм, якi формували залозистоподiбнi групи. В цитоплазмi - слизовi
вакуолi невеличкого розмiру. Виявленi
також поодинокi перснеподiбнi клiтини
iз великими вакуолями, що заповнюють
цитоплазму клiтин, розплющуючи ядра
на периферiї цитоплазми. Про яке захворювання можна думати?
A. Колоїдна аденокарцинома
B. Катаральний гастрит
C. Полiп шлунка з ентеролiзацiєю
D. Гiперпластичний полiп шлунка
E. Плоскоклiтинний рак
111. За яким показником найбiльш правильно оцiнюється клубочкова фiльтрацiя нирок?
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A. Ендогенний креатинiн
B. Екзогенний креатинiн
C. Сечова кислота
D. Сечовина
E. Альбумiн
112. Що використовується в якостi стандарту для побудови калiбрувального графiку при визначеннi загального бiлку?
A. Лiофiлiзований альбумiн
B. Сироватка здорової людини
C. γ -глобулiн
D. Сироватка хворого
E. Фiзiологiчний розчин
113. У дитини 3-х рокiв кровотеча мiкроциркуляторного типу: петехiї та екхiмози на шкiрi, позитивна проба щипка,
носова кровотеча. Лабораторнi показники: час кровотечi подовжений, кiлькiсть тромбоцитiв - 190 · 1012/л, ретракцiя
кров’яного згустку - знижена, рiстоцетин i АДФ-агрегацiя в нормi, колагенагрегацiя рiзко знижена. Про яку патологiю можна думати?
A. Тромбастенiя Гланцмана
B. Хвороба Верльгофа
C. Гемофiлiя А
D. Гемофiлiя В
E. Геморагiчний васкулiт
114. Чоловiк 50-ти доставлений до клiнiцi з приводу жорстокого блювання. Тривалий час вiн страждав на дiарею, але
до лiкаря не звертався. Хворий блiдий,
шкiрнi покрови дуже зневодненi, дихання поверхневе. В кровi: рН- 7,54; pCO2 55 мм рт.ст., бiкарбонат (розрахований)
- 44 ммоль/л, калiй - 2,7 ммоль/л, натрiй
- 145 ммоль/л, сечовина - 34,1 ммоль/л.
Яке порушення КЛС має мiсце?
A. Метаболiчний алкалоз
B. Респiраторний алкалоз
C. Метаболiчний ацидоз
D. Компенсований респiраторний алкалоз
E. 115. Жiнка 66-ти рокiв, хвора на цукровий дiабет, поступила до клiнiки в станi спутаної свiдомостi iз задухою та кашлем з харкотинням. Лабораторнi данi:
артерiальна кров - рН- 7,4; pCO2 - 56,5 мм
рт.ст. Яке порушення КЛС має мiсце?
A. Респiраторний ацидоз
B. Метаболiчний ацидоз
C. Респiраторний алкалоз
D. Метаболiчний алкалоз
E. Компенсований метаболiчний ацидоз
116. Жiнка 27-ми рокiв звернулась до лi-
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каря зi скаргами на дискомфорт в статевих органах, прозорi видiлення. Мiкроскопiя цитологiчного мазку: в деяких клiтинах цилiндричного епiтелiю визначенi округлi структури, розмiром 1025 мкм, якi мiсять дрiбнi зернята сiрофiолетового кольору. Ядра розташованi
ексцентрично. Цитоплазма вузька (фарбування за Папенгеймом). Про яку патологiю можна думати?
A. Хламiдiоз
B. Трихомоноз
C. Кандидоз
D. Бактерiальний вагiноз
E. Крауроз вульви
117. При гiнекологiчному обстеженнi у
цитологiчному препаратi на тлi елементiв клiтинного розпаду зустрiчаються:
багато нейтрофiлiв, гiстiоцити 3-7 в полi
зору, поодинокi макрофаги. Рясна рiзноманiтна флора. Трихомонади 3-5-8 в полi
зору. Який цитологiчний дiагноз?
A. Трихомонадний вульвовагiнiт
B. Хронiчне запалення
C. Гостре запалення
D. Дисплазiя
E. Рак
118. Чоловiк 28-ми рокiв хворiє на iнсулiнзалежний цукровий дiабет. Пiсля перенесеної пневмонiї посилилися скарги
на спрагу, нудоту, блювання, сонливiсть.
Об’єктивно: шкiра суха, шумне дихання,
язик сухий. Глюкоза кровi - 26 ммоль/л.
Яке ускладнення виникло у хворого?
A. Кетоацидемiчна кома
B. Гiперосмолярна кома
C. Лактатацидемiчна кома
D. Сепсис
E. Печiнкова кома
119. Пенсiонер звернувся до лiкаря зi
скаргами на бiль у правому пiдребер’ї. За
останнiй тиждень спостерiгається сеча
темного кольору, а каловi маси знебарвленi. У пацiєнта порушена екскреторна
функцiя печiнки. Серед наведених тестiв
виберiть бiохiмiчний тест, який характеризує цю функцiю печiнки:
A. Бiлiрубiн плазми та сечi
B. Альбумiн сироватки кровi
C. Активнiсть холiнестерази сироватки
кровi
D. Активнiсть аланiнамiнотрансферази
E. Активнiсть аспартатамiнотрансферази
120. У лiкувально-профiлактичному закладi планується реорганiзацiя лабораторних пiдроздiлiв. Органiзацiйна структура лабораторної служби залежить
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вiд:

процес можна думати?

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

A. Гострий мiєлолейкоз (варiант М2)
B. Гострий монобластний лейкоз
C. Гострий мегакарiобластний лейкоз
D. Гострий еритролейкоз
E. Гострий лiмфобластний лейкоз

121. Хвора 40-ка рокiв звернулася зi
скаргами на загальну слабкiсть. У кровi: ер.- 4, 4 · 1012 /л, лейк.- 6, 9 · 109 /л, гемоглобiн - 100 г/л, MCV- 64 фл, MCH22,2 пг, MCHC- 320 г/л, RDW- 19%, PLT298, 0 · 109 /л, ретикулоцити - 38%. Бiохiмiчне дослiдження кровi: загальний бiлiрубiн - 24 мкмоль/л, сироваткове залiзо 15,0 мкмоль/л, осмотична резистентнiсть
еритроцитiв з 0,35% NaCl; електрофорез гемоглобiну - збiльшення рiвня Hb2
- 5,06 (норма до 3,5). Про який патологiчний процес можна думати?
A. Гемолiтична анемiя (таласемiя)
B. Апластична анемiя
C. Постгеморагiчна анемiя
D. Залiзодефiцитна анемiя
E. Мегалобластна анемiя
122. Хворий 49-ти рокiв скаржиться на
слабкiсть, появу на шкiрi синцiв без причини. Морфологiчно в мазку кровi визначаються бласти - 45%, паличкоядернi
- 3%, сегментоядернi - 21%, лiмфоцити
- 31%. Бласти середнього розмiру, з високим ядерно-цитоплазматичним спiввiдношенням, округлою i неправильною
формами ядер, 1-3 ядерцями. В деяких
клiтинах виявлено палички Ауера. В кiстковому мозку 90% анаплазованих бластiв. Цитохiмiчнi реакцiї на МПО позитивнi у 40%, лiпiди позитивнi в 39%, глiкоген у дифузнiй формi. Про який патологiчний процес можна думати?
A. Гострий мiєлолейкоз (варiант М1)
B. Гострий монобластний лейкоз
C. Гострий мiєлолейкоз (варiант М0)
D. Гострий мегакарiобластний лейкоз
E. Гострий еритролейкоз
123. Хворий 70-ти рокiв. Морфологiчно
в мазку кровi визначаються бласти 90%, мiєлоцити - 4%, сегментоядернi 4%, лiмфоцити - 1%. Бласти середнього розмiру, з нiжно-сiтчатою структурою ядра i вузькою базофiльною цитоплазмою, що мiстить азурофiльну зернистiсть i палички Ауера. В кiстковому
мозку 52% - бластiв. Цитохiмiчнi реакцiї
на МПО позитивнi у 80%, лiпiди позитивнi в 49%, глiкоген у дифузнiй формi
в 41% бластiв. Про який патологiчний

16

124. Хвора 65-ти рокiв. Скарги на болi в кiстках, спонтаннi переломи. На
рентгенограмi лiтичнi вогнища кiсткової тканини. В кровi: нормохромна анемiя, ШОЕ- 78 мм/год, протеїнемiя. На
електрофореграмi - парапротеїн. В сечi бiлок Бенс-Джонса. В стернальному пунктатi - 62% анаплазованих плазматичних
клiтин. Про яке захворювання можна думати?
A. Мiєломна хвороба
B. Гострий лiмфобластний лейкоз
C. Хвороба важких ланцюгiв
D. Хронiчний лiмфолейкоз
E. Хвороба Вальденстрема
125. У хворого 42-х рокiв з носовою кровоточею нез’ясованого генезу. Кiлькiсть
тромбоцитiв, АЧТЧ, ПЧ, фiбриноген у
межах референтних величин. Пiд час дослiдження агрегацiйної функцiї тромбоцитiв з АДФ вiдмiчено знижену агрегацiю. Про що свiдчить проведенi дослiдження?
A. Тромбоцитопатiя
B. Тромбоцитопенiя
C. Пiдвищена функцiональна активнiсть
тромбоцитiв
D. ДВЗ-синдром I стадiя
E. ДВЗ-синдром III стадiя
126. Хворий 35-ти рокiв. В анамнезi артрит, 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, ретикулоцити - 2o /oo . В лейкоформулi: паличкоядернi - 1%, сегментоядернi - 28%,
еозинофiли - 4%, лiмфоцити - 66%, моноцити - 1%. ШОЕ- 15 мм/год. Клiтиннiсть пунктату кiсткового мозку низька,
в мiєлограмi гiпоплазiя гранулоцитарного паростка, вiдносна перевага клiтин
лiмфоїдного ряду. Iндекс дозрiвання нейтрофiлiв - 0,3. Про який патологiчний
процес можна думати?
A. Агранулоцитоз
B. Хронiчний мiєлолейкоз
C. Лейкемоїдна реакцiя мiєлоїдного типу
D. Апластична анемiя
E. Хронiчний лiмфолейкоз
127. У хворого 7-ми рокiв пiсля нездужання та лихоманки, якi зникли протягом
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доби, в аналiзi кровi виявлено лейкоцитоз - 21 · 109 /л, абсолютний лiмфоцитоз,
нейтропенiя, в лейкоформулi виявлено
5% атипових мононуклеарiв. Лiмфовузли збiльшенi, болючi, еластичнi, рухливi. Про який патологiчний процес можна
думати?
A. Iнфекцiйний лiмфоцитоз
B. Хронiчний лiмфолейкоз
C. Апластична анемiя
D. Лейкемоїдна реакцiя мiєлоїдного типу
E. Iнфекцiйний мононуклеоз
128. Хворий 12-ти рокiв, госпiталiзований з гематомою в дiлянцi колiнного суглоба. Про що свiдчать змiни наведених
лабораторних дослiджень: Hb- 72 г/л; ер.3, 5 · 1012 /л; тромбоцити в референтних
межах. ШОЕ- 27 мм/год. У коагулограмi
- гiпокоагуляцiя; Фактор IХ - 85%; Фактор VIII - 15%?
A. Гемофiлiя А
B. Тромбоцитопатiя
C. Гемофiлiя В
D. Тромбогеморагiчний синдром
E. Хвороба Хагемана
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A. Крупноклiтинний рак
B. Дрiбноклiтинний рак
C. Туберкульоз легень
D. Метастаз раку яєчникiв
E. Метастаз раку шлунка
131. Пунктат кiстозного утворення щитовидної залози представлений рясним
клiтинним матерiалом у виглядi сосочкоподiбних структур iз сполучнотканинним стеблом з капiлярами в центрi.
Клiтини великi, полiгональнi з чiткими контурами базофiльної цитоплазми.
Ядра збiльшенi, мiстять вакуолi, хроматин розподiлений нерiвномiрно. Фон
препарату - кiстозна рiдина з одиничними багатоядерними макрофагами. Визначте вид патологiчного процесу:
A. Папiлярна карцинома
B. Анапластична карцинома
C. Фолiкулярна карцинома
D. Фолiкулярна аденома
E. Медулярна карцинома

129. Цитологiчний препарат бiоптату
слизової оболонки стравоходу представлений пластами клiтин переважно поверхневих шарiв багатошарового плоского епiтелiю з дрiбними пiкнотичних
ядрами, фон препарату складають лусочки багатошарового плоского епiтелiю.
Визначте дiагноз:

132. При оглядi дiлянки шиї щитоподiбна
залоза збiльшена. Проведена пункцiя. В
пунктатi виявлено велику кiлькiсть атипових клiтин круглої i овальної форми
з великими ядрами. Мiсцями виявленi
двох- i багатоядернi клiтини. Ядра мiстять вiд 1 до 3 нуклеол. В цитоплазмi
клiтин багато дрiбної ацидофiльної зернистостi. Розмiщенi клiтини солiдними
полями i групами. Серед клiтинних елементiв знаходяться дiлянки амiлоїда забарвленого в жовто-зелений колiр. Це:

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

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

130. До пульмонолога звернулася жiнка 47-ми рокiв зi скаргами на нападоподiбний кашель, iнодi з видiленням кровi. Кашель триває близько 2-х мiсяцiв,
без пiдйому температури. При бронхоскопiї одержано матерiал для цитологiчного дослiдження. Мiкроскопiчно: наявнiсть великих атипових свiтлих клiтин,
розташованих розрiзнено або у виглядi комплексiв. Ядра повторюють форму
клiтини. Хроматин нiжно-гранулярний
або дрiбнопетлистий, рiвномiрно розподiлений по ядру. Цитоплазма вузеньким
обiдком оточує ядро, клiтини часто виглядають голоядерними. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

133. Пацiєнтка 45-ти рокiв з дiагнозом:
пневмонiя нижньої частки правої легенi,
скаржиться на рiзке пiдвищення температури, слабкiсть, болi в правiй половинi грудної клiтки, якi посилюються при
глибокому вдиху, кашель, задишку. Захворiла пiсля переохолодження 5 днiв
тому. Який характер харкотиння у даної
хворої?
A. Iржавий
B. Слизовий
C. Склоподiбний
D. Кров’янистий
E. Гнiйний
134. У хворого через 3 мiсяцi пiсля перенесеної 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
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зору. Яка патологiя у даного хворого?

патологiю свiдчить цитограма?

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

A. Рак Педжета
B. Аденокарцинома
C. Папiлома
D. Дрiбноклiтинний рак
E. Апокринний рак

135. Пацiєнтка 60-ти рокiв 10 рокiв хворiє на бронхоектатичну хворобу. В бiохiмiчних аналiзах кровi диспротеїнемiя, гiперлiпiдемiя. У сечi: питома вага - 1,018,
бiлок - 2,37 г/л, еритроцити - 1-2 в полi зору, лейкоцити - 3-4 в полi зору, амiолоїднi
цилiндри - 5-7 в полi зору. Яка патологiя
у даної хворої?

139. Хворий 35-ти рокiв скаржиться на
слабкiсть, свербiж, субфебрилiтет, бiль в
лiвому та правому пiдребер’ї, збiльшення лiмфовузлiв. У кровi: нейтрофiльний лейкоцитоз, лiмфоцитопенiя, анемiя, збiльшена ШОЕ. Бiопсiя л/вузла: на
фонi клiтинного полiморфiзму виявлено клiтини Березовського-Штернберга.
Який найбiльш iмоврiний дiагноз?

A. Амiлоїдоз
B. Хронiчний пiєлонефрит
C. Нефротичний синдром
D. Хронiчний гломерулонефрит
E. Сечокам’яна хвороба
136. Дiвчинка 16-ти рокiв доставлена в лiкарню з втратою свiдомостi. В анамнезi
цукровий дiабет I типу. Об’єктивно: блiдiсть та сухiсть шкiрних покривiв. Рiвень
глюкози в кровi 1,4 ммоль/л. Яка ймовiрна причина погiршення стану?
A. Гiпоглiкемiчна кома
B. Менiнгоенцефалiт
C. Гострий розлад мозкового кровообiгу
D. Гiперглiкемiчна кома
E. Гiперосмотична кома

A. Лiмфогранулематоз
B. Хронiчний лiмфолейкоз
C. Хронiчний мiєлолейкоз
D. Гострий лейкоз
E. Мiєломна хвороба
140. Хворий скаржиться на втрату апетиту, почуття важкостi в надчерев’ї. Шкiра
блiда, жовтушна, язик малинового кольору, гладкий, блискучий, при пальпацiї
бiль в надчерев’ї. У кровi: ер.- 2, 5 · 1012/л,
Нb- 96 г/л, КП- 1,2, лейк.- 2, 9 · 109 /л,
ШОЕ- 30 мм/год, спостерiгаються тiльця Жоллi, кiльця Кебота. ФГДС: слизова
оболонка шлунку атрофiчна. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним у даного хворого?

137. Хворий 32-х рокiв перенiс ГРЗ. Через 12 днiв - набряк повiк, зниження працездатностi, задишка, слабкiсть. Через 2
мiсяцi - набряк обличчя, попереку, гiдроторакс. Хворiє на хронiчний тонзилiтом.
Глухi тони серця, АТ- 125/80 мм рт.ст. У
кровi: гiперхолестеринемiя, гiпоальбумiнемiя, диспротеїнемiя. У сечi: вiдносна
густина - 1021, бiлок - 11 г/л, в полi зору
15-20 незмiнених еритроцитiв i 5-6 гiалiнових цилiндрiв. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. B12 -дефiцитна анемiя
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Постгеморагiчна анемiя
D. Апластична анемiя
E. Аутоiмунна гемолiтична анемiя

A. Гломерулонефрит з нефротичним
компонентом
B. Амiлоїдоз нирок
C. Серцева недостатнiсть
D. Загострення хронiчного гломерулонефриту змiшаного типу
E. Гострий гломерулонефрит (гематурiйний варiант)

A. Iнфекцiйний мононуклеоз
B. Гепатит
C. Ангiна
D. Гострий лейкоз
E. Iнфекцiйний лiмфоцитоз

138. У жiнки 53-х рокiв в зонi соска молочної залози виникла виразка. В соскобi
соскової зони молочної залози виявлено:
крупнi, свiтлi клiтини з великими ядрами, нуклеолами. Хроматин нiжний, вiдносно рiвномiрний. Цитоплазма широка,
вакуолiзована, контур нерiвний. Про яку

141. Хворий 15-ти рокiв скаржиться на
лихоманку, бiль у горлi, болючi шийнi
лiмфатичнi вузли. Об’єктивно: гепатоспленомегалiя. В кровi визначено 32%
атипових мононуклеарiв. Про яке захворювання можна думати?

142. 55-рiчна жiнка скаржиться на запаморочення, задишку в спокої, бiль в епiгастральнiй дiлянцi, спричинену шлунковою кровотечею. За результами 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.-
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200 · 109 /л, ШОЕ- 25 мм/год, анiзоцитоз,
пойкiлоцитоз. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Хронiчна постгеморагiчна анемiя
B. Гемолiтична анемiя
C. B12 -дефiцитна анемiя
D. Сидероахрестична анемiя
E. Апластична анемiя
143. В гастроентерологiчне вiддiлення
поступив чоловiк 46-ти рокiв, який скаржиться на бiль у правому пiдребер’ї, що
пiдсилюється пiсля переїдання, особливо жирної i гострої їжi. Часто вiдмiчає
гiркоту у ротi. При фракцiйному дослiдженнi виявлено порушення ритму надходження жовчi в дванадцятипалу кишку, але змiн у складi та властивостях
жовчi немає. Який попереднiй дiагноз?
A. Дискiнезiя жовчних шляхiв
B. Холецистит
C. Холедохiт
D. Жовчнокам’яна хвороба
E. Дуоденiт
144. Для дiагностики захворювань печiнки використовують ряд бiохiмiчних тестiв. 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
145. При проведенi бiохiмiчного аналiзу
кровi було виявлено зниження гаптоглобiну. Якi змiни будуть спостерiгатися у
аналiзах?
A. Гемоглобiнурiя
B. Мiоглобiнурiя
C. Гiпокалiємiя
D. Гiпербiлiрубiнемiя
E. Азотемiя
146. Який найефективнiший шлях попередження помилок преаналiтичного етапу?
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A. Розробка стандартизованих операцiйних процедур
B. Використання методу паралельних
проб
C. Використання ретельного вiдбору
аналiтичного методу
D. Використання реактивiв зарубiжних
фiрм
E. Використання комбiнацiї статистичного, превентивного i оперативного методiв
147. Що ще, окрiм розробки стандартiв
отримання матерiалiв з органiв i тканин, є важливим кроком на шляху полiпшення якостi преаналiтичного етапу
у лiкувально-профiлактичному закладi?
A.
Впровадження
у
лiкувальнопрофiлактичнi заклади передових технологiй - використання одноразових
пристосувань для взяття проб кровi i
збору бiоматерiалу
B.
Впровадження
у
лiкувальнопрофiлактичному закладi передових
технологiй - використання водних розчинiв субстратiв
C.
Впровадження
у
лiкувальнопрофiлактичнi заклади передових технологiй - використання заморожених
субстратiв
D.
Впровадження
у
лiкувальнопрофiлактичнi заклади передових технологiй - використання пiдвищеної
кiлькостi вимiрiв при проведеннi аналiтичних серiй
E.
Впровадження
у
лiкувальнопрофiлактичнi
заклади
передових
технологiй - використання карт з визначеним показником концентрацiї
148. Яка кров є найкращим матерiалом
для дослiдження газiв кровi?
A. Артерiальна кров
B. Венозна кров
C. Капiлярна кров
D. Пуповинна кров
E. 149. Хворий скаржиться на напади з головним болем, нудотою, тахiкардiєю,
пiдвищеним АТ, болем у пiдвилочковiй
дiлянцi, з блюванням, посмикування м’язiв всього тiла, iнодi судоми. При лабораторному дослiдженi було виявлено збiльшений вмiст у сечi ванiлiнмигдальної кислоти - 50 мкмоль/добу, при нормi до 35
мкмоль/добу. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
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A. Феохромоцитома
B. Iнсулiнома
C. Тиреотоксикоз
D. Бронхiальна астма
E. Акромегалiя

A. Пiдвищення натрiю сироватки кровi
B. Пiдвищення натрiю сечi
C. Пiдвищення рiвня калiю сироватки
D. Зниження рiвня кальцiю
E. -

150. При лабораторному дослiдженi кровi хворого 47-ми рокiв, було виявлено
пiдвищення тиреотропного гормону - 28
ОД/мл (при нормi - 1,2-2,8 ОД/мл), рiвень загального тироксину - 60 нмоль/л
i трийодтиронiну - 0,8 нмоль/л. Який лабораторний дiагноз?

155. У дитини 9-ти рокiв спостерiгається
слабкiсть, пiдвищена втомлюванiсть, неспокiй, недостатня концентрацiя уваги,
зниження працездатностi, психологiчна
лабiльнiсть, головнi болi вранцi, знижений апетит, пiдвищена схильнiсть до iнфекцiй. Лiкар пiдозрює прихований дефiцит залiза. Як лабораторно дiагностується прихований дефiцит залiза?

A. Первинний гiпотиреоз
B. Гiпоталамо-гiпофiзарна недостатнiсть
при пухлини гiпофiза
C. Нелiкований тиреотоксикоз
D. Травма гiпофiза
E. Лiкування гормонами щитовидної
залози
151. У диференцiальнiй дiагностицi абсолютного i вiдносного дефiциту залiза
допоможе визначення:
A. Вмiсту феритину
B. Загальної залiзозв’язувальної здатностi
C. Коефiцiєнта насичення трансферину
залiзом
D. Залiза сироватки кровi
E. 152. При бiохiмiчному дослiдженi кровi хворого 21-го року було виявлено, що
фракцiя кон’югованого бiлiрубiну в кровi превалює. Який iмовiрний лабораторний дiагноз?
A. Вiрусний гепатит
B. Посттрансфузiйний гемолiз
C. Гостра дистрофiя печiнки
D. Синдром Жильбера
E. 153. При бiохiмiчному дослiдженi було виявлено пiдвищення трийодтиронiну (Т3) в сироватцi кровi - 6,24 нмоль/л
(при нормi - 1,08 - 3,14 нмоль/л), рiвень
загального тироксину - 85 нмоль/л. Який
лабораторний дiагноз?
A. Тиреотоксикоз
B. Лiкування глюкокортикоїдами
C. Гiпофункцiї щитоподiбної залози
D. Лiкування естрогенами
E. 154. При лабораторному дослiдженi було
виявлено у сироватцi кровi пiдвищений
вмiст альдостерону. Якi ще лабораторнi
змiни будуть спостерiгатися?

A. Пiдвищення протопорфiринiв
B. Зниження протопорфiринiв еритроцитiв
C. Зниження гемоглобiну
D. Зниження кiлькостi еритроцитiв
E. Визначення кiлькостi ретикулоцитiв
156. До лiкарнi звернулась жiнка 56-ти
рокiв зi скаргами на спрагу, сухiсть i свербiж шкiри, погiршення зору, часте сечовипускання, збiльшення кiлькостi сечi за
добу. Вважає себе хворою близько року.
Об’єктивно: пацiєнтка надмiрного харчування, шкiра суха, слiди розчухiв, поодинокi фурункули. Встановлений попереднiй дiагноз цукровий дiабет II типу
(iнсулiнонезалежний). Надайте консультацiю лiкарю-клiнiцисту щодо першочергового обстеження, необхiдного для
уточнення дiагнозу:
A. Визначення рiвня глiкемiї натще
B. Загальний аналiз кровi
C. Бiохiмiчне дослiдження кровi
D. УЗД печiнки
E. Визначення водного балансу
157. У хворого при аналiзi сечi виявлено:
глюкоза - 3%, вiдносна щiльнiсть сечi 1001. Глюкозотолерантний тест не змiнений. Можна запiдозрити:
A. Нирковий дiабет
B. Цукровий дiабет
C. Тиреотоксикоз
D. Порушення толерантностi до глюкози
E. 158. Пацiєнту 45-ти рокiв поставлено
попереднiй дiагноз: хронiчний панкреатит. Надайте консультацiю лiкарюклiнiцисту - яке обстеження необхiдно
провести для пiдтвердження дiагнозу?
A. Аналiз сечi на дiастазу
B. Фiброгастроскопiя
C. Дуоденальне зондування
D. Холецистографiя
E. Колоноскопiя
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159. Хвора 19-ти рокiв поступила до лiкарнi у дуже тяжкому станi, млява, адинамiчна. Рiзко виражена блiдiсть шкiри
та слизових оболонок. Температура тiла
- 39-40o C . Значно виражений геморагiчний синдром за петехiально-плямистим
типом. Прояви некротичної ангiни. Лiмфатичнi вузли не пальпуються. Печiнка
виступає з-пiд краю ребер на 2 см. Селезiнка не пальпується. В кровi: еритроцити - 1, 63 · 1012 /л, гемоглобiн - 43 г/л,
КП- 0,9, ретикулоцити - 0,2%, лейкоцити
- 1, 8 · 109 /л, тромбоцити - 82 · 109 /л, недиференцiйованi бласти - 0,5%, паличкоядернi нейтрофiли - 1%, сегментоядернi
нейтрофiли - 9%, лiмфоцити - 88%, моноцити - 1%, еозинофiли - 0,5%, ШОЕ80 мм/год. Еритроцити - нормохромнi,
нормоцитарнi. Який iмовiрний лабораторний дiагноз?
A. Гiпопластична анемiя
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Мегалобластна анемiя
D. Аутоiмунна гемолiтична анемiя
E. Гострий лейкоз
160. До лабораторiї для клiнiчного дослiдження доставлена кров пацiєнта 18-ти
рокiв. В кровi виявлено мiкросфероцитоз; непрямий бiлiрубiн - 70 мкмоль/л,
гiперретикулоцитоз, зниження осмотичної резистентностi еритроцитiв. Який
лабораторний дiагноз?
A. Мiкросфероцитарна анемiя
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Гiпопластична анемiя
D. Таласемiя
E. Мегалобластна анемiя
161. До лiкарнi звернулися батьки хлопчика 10-ти рокiв зi скаргами на кровотечi при незначних травмах. Хворiє з дитинства. Дiд по материнськiй лiнiї хворiв
на таке саме захворювання. При оглядi:
на шкiрi гематоми, лiктьовi та колiннi суглоби деформованi, рухи в них обмеженi.
При лабораторному дослiдженi АЧТЧ подовжений, коригується нормальною
плазмою, рiвень фактора VIII - 5%. Iншi
лабораторнi тести в нормi. Ваш дiагноз?
A. Гемофiлiя А
B. Гемофiлiя В
C. Хвороба Вiллебранда
D. Геморагiчний васкулiт
E. Тромбастенiя Гланцмана
162. Хворому, який ургентно поступив
до лiкарнi, на пiдставi загального аналiзу кровi було встановлено нормохромну,
нормоцитарну гемолiтичну анемiю. Якi
додатковi показники пiдтвердять дiагноз
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гемолiтичної анемiї?
A. Гiпербiлiрубiнемiя, зниження осмотичної 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
163. При проведенi клiнiчного аналiзу
кровi хворої 34-х рокiв, з попереднiм дiагнозом анемiя, було виявлено: кольоровий показник - 0,9, еритроцити без
морфологiчних змiн, ретикулоцити вiдсутнi, спостерiгається панцитопенiя, вiдносний лiмфоцитоз. Який лабораторний
дiагноз?
A. Апластична анемiя
B. Гостра постгеморагiчна анемiя
C. B12 фолiєво-дефiцитна анемiя
D. Залiзодефiцитна анемiя
E. Гемолiтична анемiя
164. Хворий скаржиться на здуття живота, бурчання, часте газовидiлення.
Кал кашкоподiбний, пiнистий, свiтлокоричневого кольору з кислим запахом,
реакцiя його кисла. При мiкроскопiї виявлено велику кiлькiсть неперетравленої i перетравленої рослинної клiтковини, крохмаль в рiзних стадiях перетравлення i йодофiльна флора, представлена
клостридiями. Який лабораторний дiагноз?
A. Бродильний колiт
B. Ахолiя
C. Ентерит
D. Гнилiсний колiт
E. Спастичний колiт
165. У хворого дефекацiя 2-3 рази на добу, кiлькiсть убога, має вигляд дрiбних
грудочок, вкритих рясним слизом. Колiр
калу темно-коричневий, консистенцiя
щiльна гомогенна, реакцiя лужна. При
мiкроскопiчному дослiдженнi на тлi дрiбнозернистої маси детриту виявляються
поодинокi перетравленi м’язовi волокна,
мiзерна кiлькiсть солей жирних кислот.
Слиз безструктурна, в окремих її дiлянках вдається виявити зруйнованi лейкоцити i клiтини цилiндричного епiтелiю.
Який лабораторний дiагноз?
A. Спастичний колiт
B. Ахолiя
C. Ентерит
D. Гнилiсний колiт
E. Бродильний колiт
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166. У хворої дитини 12-ти рокiв пiсля
введення сироватки виникла гiперемiя та
шкiрний висип на мiсцi iн’єкцiї. На 3 добу
пiдвищилась температура тiла до 39o C ,
полiморфна висипка на шкiрi, скутiсть у
суглобах. Ураження судин з тромбоутворенням. У кровi: лейк.- 2, 0 · 109 /л, еозинофiли - 14%, лiмфоцити - 50%, ШОЕ50 мм/год. Який лабораторний дiагноз?

A. Контроль вiдтворюваностi та контроль правильностi
B. Контроль вiдносностi та контроль
iмовiрностi
C. Контроль якостi та контроль кiлькостi
D. Контроль позитиву та контроль негативу
E. Контроль спостереження та контроль
виконання

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

170. У хворого при дослiдженнi мiєлограми виявлено значну кiлькiсть бластоподiбних клiтин. Попереднiй дiагноз:
гострий лейкоз. Вкажiть найхарактернiший цитохiмiчний показник при дiагностицi гострого мiєлобластного лейкозу:

167. Хворий скаржиться на бiль у животi,
здебiльшого з правого боку, лихоманку,
нудоту. Об’єктивно: вiдмiчається жовтяниця шкiри та слизових оболонок. Попереднiй дiагноз: гепатит В. Специфiчним
тестом для гепатиту В є:

A. Мiєлопероксидаза
B. Гранули глiкогену
C. Лужна фосфатаза
D. Неспецифiчна естераза
E. -

A.
Iмунохiмiчне
визначення НВsантигену
B. Визначення активностi кислої фосфатази
C. Визначення активностi сорбiтдегiдрогенази
D. Визначення активностi трансамiназ
E. Збiльшення бiлiрубiну
168. До лiкарнi звернулася хвора 23-х рокiв зi скаргами на бiль у поперекової
дiлянцi, болюче сечовипускання, слабкiсть, головний бiль, пiдвищення температури тiла до 38, 8o C . Погiршення стану
пов’язує з переохолодженням. АТ- 120/70
мм рт.ст. Ps- 90/хв. Симптом Пастернацького позитивний злiва. Яке обстеження слiд використовувати для уточнення
дiагнозу?
A. Бактерiологiчне дослiдження сечi
B. Аналiз сечi за Зимницьким
C. Урографiя
D. Загальний аналiз кровi
E. Загальний аналiз сечi
169. У лабораторiю впроваджують нову
методику дослiдження рiвня глюкози сечi. Завiдувач лабораторiєю дав завдання
лiкарю-лаборанту провести аналiтичний
етап контролю якостi. Що повинен зробити лiкар-лаборант?

171. Що таке алiментарна гiперглiкемiя?
A. Високий рiвень глюкози у кровi, зумовлений споживанням великої кiлькостi
вуглеводiв
B. Видiлення глюкози iз сечею
C. Високий рiвень глюкози у кровi, зумовлений пухлиною мозку
D. Високий рiвень глюкози у кровi, зумовлений цукровим дiабетом
E. 172. Для якого захворювання характерне
збiльшення активностi ксантиноксидази
та рiвня сечової кислоти у кровi у 2-5 разiв?
A. Подагра
B. Нефрит
C. Цироз печiнки
D. Пухлина нирок
E. Виразка шлунка
173. Для якого захворювання характерне
зниження концентрацiї кальцiю та неорганiчного фосфору, збiльшення коефiцiєнта Са-Р?
A. Рахiт
B. Гiперпаратиреоз
C. Остеопороз
D. Остеома
E. Гiпервiтамiноз
174. У хворого с мiопатiєю спостерiгається рiзке зниження в м’язах мiофiбриллярних бiлкiв. Збiльшення вмiсту яких
компонентiв в сечi супроводжує це захворювання?
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A. Креатин
B. Уробiлiн
C. Креатинiн
D. Амiлаза
E. Кетоновi тiла
175. У хворого з пiдозрою на гострий запальний процес у нирках для верифiкацiї
дiагнозу необхiдно провести визначення
в сечi:
A. Концентрацiї креатинiну
B. Вмiсту лактози
C. Активностi креатинкiнази МВ
D. Активностi пепсину
E. Активности аланiнамiнотрансферази
176. Причиною тромбоемболiї легеневої
артерiї найчастiше є тромбофлебiт:
A. Глибоких вен нижнiх кiнцiвок i вен
малого тазу
B. Лицьових вен
C. Глибоких вен верхнiх кiнцiвок
D. Поверхневих вен нижнiх кiнцiвок
E. Поверхневих вен верхнiх кiнцiвок
177. Хворому 35-ти рокiв поступив в клiнiку з дiагнозом: гострий панкреатит.
Найбiльш iнформативний тест в ензимнiй фазi захворювання:
A. Амiлаза кровi
B. Трипсиноген
C. Амiнотрансфераза
D. Альдолаза
E. Лактаза
178. Принцип електрометричного методу вимiрювання концентрацiї iонiв водню (рН) шлункового вмiсту заснований
на:
A. Вимiрi концентрацiї вiльних iонiв H +
B. Визначеннi величини рiзницi потенцiалiв мiж двома електродами
C. На властивостях шлункового соку як
електролiту
D. На рiшеннi рiвняння HendersonHasselbalch
E. Вимiрi ступеня iонiзацiї шлункового
вмiсту
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змiнено терапiю. Якщо лiкар бажає оцiнити реакцiю на змiну терапiї вже через
3 тижнi, який тест потрiбно призначити
хворому?
A. Визначення фруктозамiну сироватки
кровi
B. Визначення глiкозильованого гемоглобiну
C. Визначення глiкемiї натщесерце
D. Визначення постпрандiальної глiкемiї
E. Визначення глюкозурiї
181. У родинi мати та один з трьох дiтей страждають на цукровий дiабет I-го
типу. У здорових дiтей при генетичному
тестуваннi виявленi тi ж самi алелi генiв
HLA II-го класу, що i у хворої дитини.
Який тест може бути призначений здоровим сестрам хворої дитини для виявлення захворювання на стадiї предiабету?
A. Визначення в сироватцi аутоантитiл
до антигенiв бета-клiтин
B. Оцiнка лiмфоцитарної цитотоксичностi в культурах бета-клiтин
C. Пероральний глюкозо-толерантний
тест
D. Визначення глюкози сечi
E. Визначення мiкроальбумiнурiї
182. В рамках стандартного протоколу
обстеження жiнки, хворої на цукровий
дiабет I-го типу, призначено дослiдження мiкроальбумiнурiї. Визначено мiкроальбумiнурiю, про що свiдчить спiввiдношення альбумiн/креатинiн у ранковiй
порцiї сечi:
A. 3,5 мг/ммоль
B. 2,5 мг/ммоль
C. 26 мг/ммоль
D. 1,0 мг/ммоль
E. 2 мг/ммоль

179. Онкотичний тиск кровi хворого, доставленого в лiкарню, склав 5,9 атм. Наслiдком змiни яких бiохiмiчних констант
кровi є вказаний показник?

183. При плановому обстеженнi чоловiка 40-ка рокiв на наявнiсть дислiпiдемiї сiмейний лiкар призначив дослiдження розгорнутої лiпiдограми. Враховуючи високу фiзiологiчну варiабельнiсть
показникiв лiпiдного обмiну, дослiдження було призначено двiчi з iнтервалом
в 1 тиждень для розрахунку середнього
значення. Найбiльша фiзiологiчна варiабельнiсть притаманна концентрацiї:

A. Альбумiни
B. Холестерол
C. Загальнi лiпiди
D. Амiак
E. Сечовина

A. Триглiцеридiв
B. Загального холестеролу
C. ХС-ЛПВЩ
D. ХС-ЛПНЩ
E. Апопротеїну В100

180. Пацiєнту з цукровим дiабетом IIго типу та незадовiльною компенсацiєю

184. Вимiрювання вмiсту в кровi апопротеїнiв використовується з метою
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A. Iмунотурбiдиметричний метод
B. Радiоiмунний метод
C. Iмуноферментний метод
D. Метод радiальної iмунодифузiї
E. Iмунохемiлюмiнесцентний метод

кiлькiсть лiпофагiв, мiсцями епiтелiальнi клiтини з центрально i ексцентрично
розташованими ядрами, що мають рiвномiрну структуру хроматину, в окремих
клiтинах - дрiбнi поодинокi ядерця. Фон
препарату - дрiбнозернистий детрит, краплини жиру, дистрофiчно змiненi лейкоцити i епiтелiальнi клiтини. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

185. Пацiєнту з атерогенною дислiпiдемiєю з метою зниження рiвня холестеролу призначенi лiкарськi препарати групи
статинiв. Який ключовий фермент бiоснiтезу холестеролу iнгiбують статини?

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

A. Гiдрокси-метiл-глутарiл-коензим Аредуктаза
B. Ацил-холестерин-ацил-трансфераза
C.
Лецитинхолестерин-ацилтрансфераза
D. Ацил-коензим А-синтетаза
E. Геранiл-транфераза

189. Дефiцит якого з перелiчених вiтамiнiв може викликати хворобу Берi-Берi?

оцiнки ризику ускладнень атеросклерозу. Який метод слiд обрати для вимiрювання концентрацiї апопротеїну А1?

186. Пацiєнту призначена розширена лiпiдограма та визначена концентрацiя лiпопротеїнiв високої щiльностi, лiпопротеїнiв низької щiльностi, лiпопротеїнiв
промiжної щiльностi, лiпопротеїнiв дуже
низької щiльностi та хiломiкронiв. Який
принцип покладено в основу даної класифiкацiї?
A. Поведiнка лiпопротеїнiв при ультрацентрифугуваннi
B. Поведiнка лiпопротеїнiв при електрофорезi
C. Швидкiсть флотацiї
D. Апопротеїновий склад молекули
E. Антигеннi властивостi
187. У жiнки 42-х рокiв при цитологiчному дослiдженнi мазкiв iз шийки матки переважають клiтини з ознаками
атипiї, що розташованi переважно у виглядi синцитiоподiбних скупчень. Розмiр
клiтин варiює вiд дрiбних до крупних.
Ядра клiтин полiморфнi, розрiзняються
за розмiрами, орiєнтованi в рiзних напрямках, нашаровуються одне на друге, часто гiперхромнi, з грубозернистим
хроматином, зустрiчаються ядерця. Про
яку патологiю свiдчить наведена цитограма?
A. Рак шийки матки
B. Дисплазiя помiрна
C. Дисплазiя тяжка
D. Ураження вiрусом простого герпесу
E. Ураження цитомегаловiрусом
188. У жiнки 25-ти рокiв пiсля травми
правої молочної залози з’явились болючi дiлянки затвердiння. При цитологiчному дослiдженнi пунктату: велика

A. Тiамiн
B. Вiтамiн C
C. Вiтамiн D
D. Бiотин
E. Нiацiн
190. Порушенням метаболiзму якого
єдиного компонента викликана хвороба Паркiнсона?
A. Допамiн
B. Глiкоген
C. Колаген
D. Галактоза
E. Сфiнголiпiд А
191. Порушенням метаболiзму якого
єдиного компонента викликана хвороба Тея Сакса?
A. Сфiнголiпiд А
B. Глiкоген
C. Колаген
D. Галактоза
E. Допамiн
192. Порушенням метаболiзму якого
єдиного компонента викликаний синдром Елерса Данлоса?
A. Колаген
B. Глiкоген
C. Допамiн
D. Галактоза
E. Сфiнголiпiд А
193. Порушенням метаболiзму якого
єдиного компонента викликаний синдром Мак Ардла?
A. Глiкоген
B. Допамiн
C. Колаген
D. Галактоза
E. Сфiнголiпiд А
194. Жiнка 20-ти рокiв, хвора на цукро-
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вий дiабет, поступила до шпиталю в напiвкоматозному станi з вiдчуттям жару,
тошноти та блюванням. У видихуваному
повiтрi було чути запах ацетону. Зразок
сечi показав значну реакцiю на присутнiсть кетонових тiл. Яке з наступних
стверджень є цiлком вiрним?
A. Iн’єкцiя iнсулiну знизить продукцiю її
кетонових тiл
B. Тест на глюкозу кровi iмовiрно покаже
рiвень глюкози достатньо нижче за 80
мг/дл
C. Хворiй слiд призначити iнфузiю глюкози для того, щоб вiдновити свiдомiсть
D. Слiд призначити глюкагон, щоб стимулювати глiкогенолiз та глюконеогенез
у печiнцi
E. Ацетон продукувався декарбоксилюванням бетагiдроксибутирату кетонових
тiл
195. Пiсля 12-ти годинного голодування
студент з’їв велику кiлькiсть бiлого хлiбу. Ця їжа буде:
A. Поповнювати запаси глiкогену в печiнцi
B. Прискорювати темп глюконеогенезу
C. Редукувати темп перетворень жирних
кислот в триацилглiцериди жирової тканини
D. Збiльшувати рiвень глюкагону в кровi
E. Призводити до окиснення глюкози до
лактату в мозку i до CO2 i H2 O еритроцитами
196. У хворого 65-ти рокiв в периферичнiй кровi вiдмiчається нормоцитарна анемiя та помiрна тромбоцитопенiя.
Кiлькiсть лейкоцитiв в межах норми. В
кровi: незрiлi гранулоцити (промiєлоцити, мiєлоцити, метамiєлоцити) складають 10%. Абсолютна кiлькiсть моноцитiв - 5, 5 · 109 /л. Кiстковий мозок - гiперклiтинний, за рахунок пролiферацiї клiтин моноцитарного та гранулоцитарного ряду, виявляються ознаки дисгранулота дисмегакарiоцитопоезу, кiлькiсть бластiв 12%. Яке захворювання кровi є найбiльш iмовiрним?
A. Хронiчний мiєломоноцитарний лейкоз
B. Гострий мiєломонобластний лейкоз
C. Рефрактерна цитопенiя з однолiнiйною дисплазiєю
D. Хронiчний мiєлолейкоз
E. Iдiопатичний мiєлофiброз
197. Хвора 52-х рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на слабкiсть, болiсний
свербiж шкiри пiсля вмивання, тяжкiсть
у головi, мiгренi, еритромегалiя. Об’є-
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ктивно: гiперемiя обличчя, шиї та кiнцiвок. 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 iмовiрний дiагноз?
A. Справжня полiцитемiя
B. Симптоматичний еритроцитоз
C. Хронiчний мiєлолейкоз
D. Еритромiєлоз
E. Гострий лейкоз
198. Хворий 72-х рокiв надiйшов у стацiонар iз пневмонiєю важкого перебiгу. У
периферичнiй кровi: лейк.- 50·1012/л, ер.2, 0 · 1012/л, тромб.- 120 · 1012/л, Нb- 97 г/л.
В лейкоформулi лiмфоцити складають
26%, 57% - пролiмфоцити. Клiтини лейколiзу 15:100. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Пролiмфоцитарний лейкоз
B. Хронiчний лiмфолейкоз
C. Хвороба Вальденстрема
D. Гострий лiмфолейкоз
E. Iнфекцiйний мононуклеоз
199. До гастроентеролога звернулась
жiнка 45-ти рокiв зi скаргами на метеоризм та частi рiдкi випорожнення. При
фiзико-хiмiчному дослiдженнi калу виявлено: консистенцiя кашоподiбна, колiр
свiтло-коричневий, реакцiя кисла. При
мiкроскопiї калу виявлено велику кiлькiсть перетравленої клiтковини, крохмалю, йодофiльної флори, небагато перетравлених м’язових волокон, вiдсутнiсть
слизу. Про який патологiчний процес можна думати?
A. Бродильна диспепсiя
B. Гнильна диспепсiя
C. Гострий ентерит
D. Виразковий колiт
E. Недостатнiсть шлункового травлення
200. Хворому 45-ти рокiв було проведено
люмбальну пункцiю з наступним дослiдженням цереброспiнальної рiдини, яка
витiкала пiд тиском. Лiквор каламутний,
жовто-зеленого кольору. Виявлено плеоцитоз, нейтрофiли, змiна спiввiдношення 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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