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ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З 

ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ “МЕДИЦИНА” І “ФАРМАЦІЯ” ПРИ МІНІСТЕРСТВІ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ”. 

ІНСТРУКЦІЯ 
Кожне з пронумерованих запитань або незавершених тверджень 

у цьому розділі супроводжується відповідями або завершенням 

твердження. Оберіть ОДНУ відповідь (завершене твердження), яка є 

НАЙКРАЩОЮ у даному випадку та замалюйте у бланку відповідей 

коло, яке містить відповідну латинську літеру. 
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1. У жiнки 60-ти рокiв вiдзначається
дефiцит фолiєвої кислоти. Що є хара-
ктерною ознакою в кровi для даного про-
цесу?

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

2. У чоловiка 52-х рокiв скарги на болi
в кiстках, ШОЕ- 80 мм/год. В протеїно-
грамi виявлено парапротеїн (37 г/л). На
рентгенограмi кiсток черепа дрiбнi мно-
жиннi дефекти. В пунктатi грудини кiль-
кiсть плазматичних клiтин збiльшена до
50%. Можливий дiагноз?

A.Мiєломна хвороба
B. Хвороба Вальденстрема
C. Хвороба важких ланцюгiв
D. Гострий лейкоз
E. Рак Педжета

3.У хворого 30-ти рокiв при цитологiчно-
му дослiдженнi встановлений дiагноз ме-
дулярного раку щитоподiбної залози. Якi
цитологiчнi ознаки пiдтвердять дiагноз
медулярного раку щитоподiбної залози?

A. Виявлення амiлоїду
B.Мала клiтиннiсть
C. Наявнiсть залозистоподiбних компле-
ксiв
D. Значна кiлькiсть фiбробластiв
E. -

4.Який iз названих жовчних пiгментiвНЕ
ВИДIЛЯЄТЬСЯ iз сечею або калом?

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

5. Який гормон регулює обмiн натрiю в
органiзмi?

A. Альдостерон
B. Вазопресин
C. Iнсулiн
D. Паратирин
E. -

6. Знайдiть правильну вiдповiдь динамiки
змiн активностi ферментiв при iнфарктi
мiокарда:

A. ЛДГ, АсАТ, КК - пiдвищується актив-
нiсть
B. СДГ, альдолаза, АлАТ - пiдвищується
активнiсть
C.Активнiсть ферментiв в межах норми
D.АсАТ, ЛДГ, КК - знижується активнiсть
E. -

7. Якi ферменти є iнформативними для
захворювання пiдшлункової залози:

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

8. Назвiть речовини, якi входять до скла-
ду фосфолiпiдiв:

A. Ортофосфатна кислота, холiн, глiце-
рин, двi жирнi кислоти
B. Ортофосфатна кислота i нейтральний
жир
C. Бiлки, жирнi кислоти, ортофосфатна
кислота
D. Ефiри, ортофосфатна кислота
E. -

9. У хворої 45-ти рокiв свербiж та пе-
чiння в пiхвi, сирнистi видiлення з ста-
тевих шляхiв. Яке дослiдження найбiльш
iнформативне для уточнення дiагнозу?

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

10. У хворої болi у правому пiдребер’ї,
нудота, блювання. Лабораторнi пока-
зники: гiпербiлiрубiнемiя, бiлiрубiнурiя,
позитивна реакцiя на жовчнi пiгменти,
активнiсть лужної фосфатази пiдвищена,
активнiсть амiнотрансфераз нормальна,
рiвень холестерину в сироватцi кровi пiд-
вищений. Який найбiльш iмовiрний дiа-
гноз?

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

11.Чоловiк 63-х рокiв поступив у лiкарню
iз скаргами на болi за грудиною (протя-
гом 2-х днiв). У кровi: креатинкiназа - 33,0
мкмоль/(л·год), аспартатамiнотрансфе-
раза - 10 ммоль/(л·год), лактатдегiдроге-
наза - 6,5 мкмоль/( л·год). Який дiагноз?
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A. Iнфаркт мiокарда
B.Приступ стенокардiї
C.Нестабiльна стенокардiя
D.Мiозит
E.Невралгiя

12. Для перевiрки стану фiльтрацiйної
здатностi нирок необхiдно призначити
визначення клiренсу:

A. Креатинiну
B. Сечової кислоти
C. Сечовини
D. Глутамiну
E. Iндолу

13. У хворого пiсля лiкування цитостати-
ками у кровi виявлено панцитопенiю, аб-
солютну нейтропенiю, ретикулоцитопе-
нiю. В кiстковому мозку - панцитопенiя.
На фонi зазначених змiн кровi виникла
ангiна, стоматит, якi утримувалися впро-
довж 2-х тижнiв. Покращення стану су-
проводжувалось лiвим зсувом нейтрофi-
лiв, ретикулоцитозом, збiльшенням кiль-
костi лейкоцитiв, еритроцитiв, тромбо-
цитiв. Яке захворювання слiд дiагносту-
вати?

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

14. У хворої похилого вiку гепатоспле-
номегалiя, нормохромна анемiя, еритро-
цити - 3, 0 · 1012/л, лейкоцити - 40 · 109/л,
тромбоцити - 400 · 109/л. В гемоцитограмi
- 89% складають сегментоядернi i пали-
чкоядернi форми нейтрофiлiв. Кiстковий
мозок гiперклiтинний за рахунок нейтро-
фiльних гранулоцитiв, Л:Е - 20:1. В ней-
трофiлах пiдвищена активнiсть лужної
фосфатази. Вiдсутнi ознаки мiєлодиспла-
зiї. Молекулярно-генетичнi аномалiї не
виявленi. Яке захворювання кровi є най-
бiльш iмовiрним?

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

15. 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 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

16. У жiнки 25-ти рокiв безплiддя. Коль-
поцитологiчна картина: в I-II полови-
нi менструального циклу характеризує-
ться 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. Охара-
ктеризуйте тип мазка:

A. Гiперестрогенний, ановуляторний
B. Гiпоестрогенний, ановуляторний
C.Атрофiчний
D. Змiшаний
E.Цитолiтичний

17. Хворий, 5 рокiв, госпiталiзований у
стацiонар у тяжкому станi. При дослi-
дженнi периферичної кровi виявлено:
еритроцитiв - 1 ·1012/л, гемоглобiн - 34 г/л,
КП- 1,0, ретикулоцити - 8%, лейкоцити -
19 Г/л, тромбоцити - 60,0 Г/л, бласти - 7%,
п/я - 15%, с/я - 55%, лiмфоцити - 15%, мо-
ноцити - 8%, ШОЕ- 60 мм/год. Дiагноз:

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

18. 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?

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

19. Внутрiшньосудинна коагуляцiя iнiцi-
юється:

A.Активацiєю фактора Хагемана
B.Активацiєю фактора Вiллебранда
C. Активацiєю фактора Стюарта-
Прауера
D.Активацiєю Кристмас-фактора
E.Активацiєю фактора Фiтцджеральда

20. У хворого АЧТЧ подовжений (спiв-
вiдношення цитрат/кров не порушено).
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При виконаннi корекцiйної проби з дода-
ванням стандартної плазми, АЧТЧ нор-
малiзувався. Данi результати обумовленi:

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

21. Визначення активностi альфа-амiлази
за методом Каравея ґрунтується на:

A. Визначеннi залишку нерозщепленого
крохмалю за ступенем його забарвлення з
йодом
B. Визначеннi цукрiв, що утворюються з
крохмалю
C. Вимiрюваннi в’язкостi суспензiї кро-
хмалю
D. Використаннi хромогенних субстратiв,
якi пiд впливом амiлази утворюють водо-
розчинний барвник
E. Сполучених ферментативних реакцiях

22. 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

23. У хворого, який страждає на хронi-
чний гломерулонефрит потягом 5-ти ро-
кiв, рiвень сечовини в кровi - 49 ммоль/л,
креатинiну - 680 мкмоль/л, калiю - 6,1
ммоль/л, глюкози - 3,2 ммоль/л, iз рота
вiдчувається запах амiаку, артерiальний
тиск - 215/115 мм рт.ст., ЧСС- 125/хв. Ви-
берiть форму порушення, для якої хара-
ктернi приведенi показники:

A. Ниркова недостатнiсть
B. Гiперамонiємiя
C. Гiперкалiємiя
D. Артерiальна гiпертензiя
E. Гiпоглiкемiчна кома

24. Хвора 68-ми рокiв, яка страждає на
ревматоїдний артрит, перенесла опера-
цiю ендопротезування кульшового сугло-
ба, пiсля якої виникло ускладнення - ле-
генева тромбоемболiя. Пiсля проведен-
ня гепаринотерапiї призначено лiкуван-
ня варфарином. Пiсля виписки з клiнiки
хворiй треба кожнi 3 тижнi виконувати
дослiдження:

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

25. Про що свiдчать змiни наведених ла-
бораторних дослiджень: Нb- 73 г/л; ери-
троцити - 3,6 Т/л; ШОЕ- 76 мм/год, тром-
боцити - 155 Г/л. У коагулограмi - гiпоко-
агуляцiя; Фактор IХ - 83%; Фактор VIII -
17%:

A. Гемофiлiя А
B. Тромбоцитопатiя
C. Гемофiлiя В
D. Тромбоцитогеморагiчний синдром
E. Хвороба Хагемана

26. На тролейбуснiй зупинцi хлопець ро-
кiв 16-17 втратив свiдомiсть, i присутнi
громадяни викликати швидку медичну
допомогу. Лiкар iз бригади швидкої меди-
чної допомоги, оглядаючи хлопця, вiдчув
запах ацетону з рота i встановив попере-
днiй дiагноз: ”Коматозний стан внаслiдок
цукрового дiабету”. Який вид порушень
кислотно-основного стану виникає за на-
дмiрної кiлькостi кетонових тiл у кровi?

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

27. У хворого, який тривалий час отриму-
вав антибактерiальну терапiю з приво-
ду крупозної пневмонiї, було проведено
бактерiологiчне дослiдження промивних
вод бронхiв, яке пiдтвердило зростання
колонiй роду Candida. Якi елементи в мо-
кротиннi можуть пiдтвердити кандидомi-
коз?

A. Дрiжджовi клiтини округлої або витя-
гнутої форми, що брунькуються i товстi
двоконтурнi нитки псевдомiцелiю
B.Широкий септований мiцелiй
C. Тонкi покрученi нитки
D. Ланцюжки з дрiбних спор
E. Групи дрiбних мозаїчно розташованих
спор

28. В нативному препаратi калу виявле-
но округлi i овальнi краплi, кристали у
виглядi нiжних, довгих, розрiзнених або
складаються в купки голок i грудочок не-
правильної форми. При нагрiваннi гол-
ки i грудочки перетворилися в краплi.
При фарбуваннi 0,5% метиленовим си-
нiм всi краплi забарвилися в синiй колiр.
Якi утворення виявленi при дослiдженнi?
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A. Краплi жирних кислот
B. Солi жирних кислот (мила)
C. Краплi нейтрального жиру
D. Неперетравлена клiтковина
E.Перетравлена клiтковина

29. 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, тром-
боцити - 99 · 109/л. Лейкоцитарна фор-
мула: бласти - 70%, паличкоядернi - 2%,
сегментоядернi - 13%, лiмфоцити - 15%.
Цитохiмiя бластних клiтин: МПО слабо-
позитивна в 10%, PAS-позитивна реакцiя
у дифузнiй формi; неспецифiчна естераза
позитивна в 100%, яка повнiстю пригнi-
чується фторидом натрiю. Варiант лей-
козу:

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

30. У хворого пiд час дослiдження кiстко-
вого мозку у пунктатi клiтиннiсть зни-
жена, лiмфоцитiв - 65%, поодинокi гра-
нулоцити i еритрокарiоцити, пiдвищений
вiдсоток плазматичних клiтин, лiпофагiв,
що мiстять бурий пiгмент. Мегакарiоцити
поодинокi в препаратi. Для якої патологiї
характерна зазначена картина?

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

31. Дiвчинка 12-ти рокiв, поступила в ста-
цiонар зi скаргами на болi в поперековiй
областi i внизу живота, частi болючi се-
човипускання, малими порцiями. Темпе-
ратура тiла значно пiдвищена (до 40oC).
При дослiдженнi сечi встановлено: вiд-
носна густина - низька, реакцiя - кисла,
бiлок - 0,8 г/л, значна пiурiя, мiкрогема-
турiя. При проведеннi посiву сечi отрима-
но рiст E. coli (200000 мiкробних тiл/мл).
Для якого захворювання характернi данi
змiни сечi?

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

32. Хворий 28-ми рокiв, поступив зi скар-
гами на рiзку слабкiсть, набряк обличчя,
гомiлок, головний бiль. Скарги з’явилися
раптово через тиждень пiсля перенесе-

ної ангiни, одночасно рiзко зменшилася
кiлькiсть видiленої сечi, яка має червоно-
бурий колiр. Аналiз сечi: дiурез - 300 мл,
колiр - червоно-бурий, прозорiсть - му-
тна, вiдносна густина - 1030, реакцiя - сла-
бокисла. Мiкроскопiя сечi: нирковий епi-
телiй - 5-6 в п/з, лейкоцити - 4-6 в п/з, ери-
троцити понад 80 в п/з, цилiндри гiалiновi
- 1-2 в п/з, цилiндри зернистi - 1-2 в п/з.
Бiлок - 4 г/л. Для якого захворювання ха-
рактернi данi змiни сечi?

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

33. Хвора поступила зi скаргами на бiль
у попереку, що супроводжується частим
болiсним сечовипусканням, зменшенням
дiурезу. При дослiдженi сечi виявлено: ре-
акцiя - кисла, лейкоцити - поодинокi в п/з,
клiтини перехiдного епiтелiю розмiщенi
групами, гiалiновi цилiндри - поодинокi
в п/з, кристали сечової кислоти - значна
кiлькiсть (переважно списовиднi). Мiкро-
гематурiя (еритроцити переважно вилу-
женi), протеїнурiя. Про яку патологiю
можна думати?

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

34. Для диференцiйної дiагностики гепа-
титу пацiєнту було визначено активнiсть
iзоферментiв ЛДГ. Активнiсть яких iз iзо-
ферментiв ЛДГ буде змiнюватись при го-
строму гепатитi?

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

35. Назвiть фермент, пiдвищення актив-
ностi якого використовується як дiагно-
стичний критерiй новоутворень передмi-
хурової залози та метастазiв цiєї пухлини:

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

36. У кровi хворої виявленi бласти. Цито-
хiмiчно визначена позитивна реакцiя на
пероксидазу, глiкоген, ШИК - позитивна
реакцiя дифузна. Який варiант гострого
лейкозу у хворої?
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A.Мiєлобластний
B.Не пiддається диференцiацiї
C.Плазмобластний
D. Лiмфобластний
E.Монобластний

37. 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 палички Ауе-
ра. Реакцiя на пероксидазу i сульфатованi
кислi мукополiсахариди - позитивна. Ва-
рiант лейкозу:

A. Промiєлоцитарний
B. Лейкоз з мiнiмальними ознаками дифе-
ренцiацiї
C.Мiєлобластний
D. Лiмфобластний
E.Монобластний

38.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 мо-
жна пiдтвердити дiагноз цiєї форми маля-
рiї?

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 ви-
глядi ”сигар”
C. Наявнiсть зернистостi Шюфнера, не-
значне збiльшення уражених еритроцитiв
та змiна форми на овальну, шизоїти мi-
стять менше 13 мерозоїдiв
D. Трофозоїти Р. malariae практично
нерухомi в мазках, частiше виглядають як
тiльця або стрiчки. Враженi еритроцити
не деформованi
E. -

39. Хворий 75-ти рокiв поступив у лi-
карню з лихоманкою, слабкiстю, проду-
ктивним кашлем. Аналiз мокротиння: ко-
лiр сiрий, консистенцiя драглиста, форма
зерниста. Мiкроскопiчно: лейкоцити - не-
велика кiлькiсть, еритроцити - поодинокi
в п/з, альвеолярнi клiтини, частково у ста-
нi жирової дистрофiї - велика кiлькiсть,
епiтелiй бронхiв, частково метаплазова-
ний - невелика кiлькiсть, мiкобактерiї ту-
беркульозу не виявлено. Про яке захво-
рювання можна думати в даному випад-
ку?

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

40.Пацiєнт 68-ми рокiв, госпiталiзований
в пульмонологiчне вiддiлення з дiагнозом
бронхiальна астма. Скаржиться на перiо-
дичнi напади ядухи, кашель з невеликою
кiлькiстю в’язкого мокротиння. Що мо-
жливо виявити при мiкроскопiї мокро-
тиння?

A. Еозинофiли, спiралi Куршмана, кри-
стали Шарко-Лейдена
B.Нейтрофiли, спiралi Куршмана
C. Еозинофiли, еластичнi волокна
D.Плазматичнi клiтини, клiтини епiтелiю
E.Нейтрофiли, еластичнi волокна

41. У пацiєнта 70-ти рокiв, з дiагнозом:
рак легенi IV ступеня раптово пiд час
сильного нападу кашлю почала видiля-
тися з рота червона пiниста кров. Що мо-
жна виявити в аналiзi мокротиння?

A. Альвеолярнi клiтини, еластичнi во-
локна, еритроцити не змiненi, атиповi
клiтини
B.Нейтрофiли, еозинофiли
C.Нейтрофiли, епiтелiальнi клiтини
D. Епiтелiальнi, альвеолярнi клiтини,
еластичнi волокна
E. Еозинофiли, спiралi Куршмана

42. Хворий поступив до лiкарнi з дiагно-
зом туберкульоз. У мокротиннi знайденi
патологiчнi домiшки у виглядi рисоподi-
бних зерен, при їх мiкроскопiї: лейкоци-
ти, переважно в станi напiврозпаду i роз-
паду - велика кiлькiсть, альвеолярнi клi-
тини - подекуди, клiтини епiтелiю брон-
хiв, переважно метаплазованi - поодино-
кi, еластичнi волокна - мiсцями. Яке до-
даткове дослiдження мокротиння необ-
хiдно провести хворому для постановки
дiагнозу?

A. Фарбування мокротиння за Цiлем-
Нiльсеном
B. Рентгенографiю грудної клiтини
C.Фарбування мокротиння за Грамом
D. Дослiдження на наявнiсть яєць аскари-
ди
E.Дослiдження мокротиння на ехiнококоз

43. Хворий 55-ти рокiв поступив з за-
гостренням бронхоектатичної хвороби.
Аналiз мокротиння: 600 мл, запах гни-
лiсний, сiрувато-жовте, слизово-гнiйне,
помiрно в’язке, грудочково-клочковате.
Мiкроскопiчно: лейкоцити - велика кiль-
кiсть, еритроцити - подекуди, альвеоляр-
нi клiтини - помiрна кiлькiсть, мiсцями в
скупченнях, епiтелiй бронхiв - поодинокi,
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еластичнi волокна - подекуди, мiкобакте-
рiї туберкульозу не виявлено. Якi хара-
ктернi елементи ще можливо виявити у
мокротиннi при бронхоектатичнiй хво-
робi?

A. Пробки Дiтриха
B. Кристали Шарко-Лейдена
C. Коралоподiбнi волокна
D. Клiтини плоского епiтелiю
E. Вiдбитки епiтелiю язика

44. У хворого внаслiдок вiрусної iнфекцiї,
яка ускладнилася печiнковою недостатнi-
стю, рiзко погiршився стан. Який мета-
болiт, що входить до глюконеогенезу, об-
умовлює метаболiчний ацидоз?

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

45. У чоловiка 52-х рокiв iз плевральної
порожнини здобуто 300 мл каламутної
червонуватої рiдини, вiдносною щiль-
нiсть 1,030, вмiстом бiлку 30 г/л. Мiкро-
скопiчно виявлено на все поле зору мi-
кроскопа еритроцити, лейкоцити, неба-
гато мезотелiоцитiв. У фарбованому за
Паппенгеймом препаратi на все поле зо-
ру мiкроскопа еритроцити незмiненi, тiнi
еритроцитiв, шизоцити, пойкiлоцити, се-
гментоядернi нейтрофiли до 12-14 у полi
зору. Про яку хворобу можна думати?

A. Геморагiчний плеврит
B. Гнiйний плеврит
C. Холестериновий плеврит
D. Серозний плеврит
E. Гнильний плеврит

46. У хворого 63-х рокiв видiлено 20
мл в’язкого слизового мокротиння. Ма-
кроскопiчно у зразку визначено 1 спi-
раль Куршмана, велику кiлькiсть щiль-
них жовтуватих клаптикiв слизу. Мiкро-
скопiчно виявленi пласти цилiндричного
епiтелiю, окремi клiтини з жировою дис-
трофiєю, велика кiлькiсть еозинофiлiв
та нитки фiбрину. Для якої патологiї ха-
рактернi такi показники у мокротиннi?

A. Бронхiальна астма
B.Алергiйний бронхiт
C. Туберкульоз легень
D. Абсцес легень
E.Набряк легень

47. У жiнки 24-х рокiв отримано 15 мл
клейкого слизово-гнильного мокротиння
з iржавим вiдтiнком. При мiкроскопiї на-
тивного препарату виявлено еритроцити
у кожному полi зору мiкроскопу, лейко-
цити, альвеолярнi макрофаги 2-3 у полi

зору, кров’яний пiгмент (гематоїдин) та
нитки фiбрину. При висiюваннi на сере-
довище виявлено пневмококи. Про яку
патологiю свiдчать визначенi у мокро-
тиннi показники?

A. Крупозна пневмонiя
B. Хронiчний бронхiт
C. Туберкульоз легень
D. Бронхiальна астма
E.Абсцес легень

48. У чоловiка 23-х рокiв зiбрано еяку-
лят об’ємом 2,2 мл; кiлькiсть спермато-
зоїдiв - 34 млн/мл; загальна кiлькiсть -
68 млн. Рухомiсть - 74% активно рухо-
мих клiтин, 23% з коливальним рухом,
3% нерухомих; морфологiчно нормальнi
сперматозоїди - 62%, 36% з фрагментацi-
єю цитоплазми голiвки, 2% - зi зворотнiм
розташуванням хроматину у голiвцi; лей-
коцити - 2-3 у стандартному полi зору. Як
визначенi показники характеризують да-
ну спермограму?

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

49. В мазках, виготовлених з зiшкряба
iз новоутворення шкiри, виявленi полi-
морфнi епiтелiоподiбнi клiтини розмiра-
ми вiд 60-180 мкм одноядернi та гiгант-
ськi багатоядернi клiтини з великими по-
лiморфними ядрами з великими патоло-
гiчними ядерцями зiркоподiбної, трику-
тної та овальної форми (2-4 штук). Цито-
плазма, як правило широка, помiрно ба-
зофiльна, вмiщує рiзну кiлькiсть темних
гранул меланiну вiд одиночних до запов-
неної всiєї цитоплазми. Часто виявляю-
ться фiгури мiтозу. Про яку пухлину це
свiдчить?

A.Меланома
B. Вiрусна папiлома
C. Базалiома
D. Себорейна кератопапiлома
E.Пiгментний невус

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

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

51. Термiном ”прямий” визначається бiлi-
рубiн, який:
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A. Не потребує акселераторiв для свого
визначення
B. Потребує акселераторiв для свого
визначення
C. Зв’язаний з альбумiном
D. Зв’язаний з лiпiдами
E.Не зв’язаний, тобто вiльний

52. Сироватка вiдрiзняється вiд плазми
тим, що НЕ МIСТИТЬ:

A. Фiбриногену
B.Альбумiну
C. Глобулiнiв
D. Антитромбiну
E. Калiкреїну

53. Для встановлення типу гiперлiпопро-
теїдемiї достатньо визначити в сироватцi
кровi:

A. Спектр лiпопротеїдiв
B. Лiпопротеїди низької щiльностi
C. Загальний холестерол
D. Холестерол ЛПВЩ
E. Триглiцериди

54. Що використовується в якостi стан-
дарту для побудови калiбрувального гра-
фiку при визначеннi загального бiлку?

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

55. 60-рiчний чоловiк звернувся до лiкаря
через двi доби пiсля появи болю в груднiй
клiтцi. При лабораторному обстеженнi
визначено рiзке пiдвищення креатинкi-
нази, АсАТ та АлАТ. Якi додатковi ла-
бораторнi показники слiд визначити для
бiльш точної дiагностики патологiчного
стану?

A. Тропонiни Т, I
B. Холiнестераза
C. Холестерин
D. Альфа-амiлаза
E. Тест толерантностi до глюкози

56.Жiнка 27-ми рокiв звернулась до лiка-
ря зi скаргами на дискомфорт в статевих
органах, прозорi видiлення. Мiкроскопiя
цитологiчного мазка: в деяких клiтинах
цилiндричного епiтелiю визначенi окру-
глi структури, розмiром 10-25 мкм, якi мi-
стять дрiбнi зернята сiро-фiолетового ко-
льору. Ядра розташованi ексцентрично.
Цитоплазма вузька (фарбування за Пап-
пенгеймом). Про яку патологiю можна
думати?

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

57. Кiстковий мозок гiперклiтинний. Се-
ред еритрокарiоцитiв переважають клi-
тини великих розмiрiв з нiжною хромати-
новою структурою ядер, iнтенсивно базо-
фiльною цитоплазмою; вiдмiчають асин-
хроннiсть дозрiвання ядра i цитоплазми.
Дозрiвання нейтрофiлiв уповiльнено, се-
ред останнiх багато гiгантських мiєлоци-
тiв i метамiєлоцитiв, гiперсегментованих
нейтрофiлiв. Зазначена картина кiстко-
вого мозку характерна для:

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

58.Пенсiонер звернувся до лiкаря зi скар-
гами на бiль у правому пiдребер’ї. За
останнiй тиждень спостерiгається сеча
темного кольору, а каловi маси знебарв-
ленi. У пацiєнта порушена екскреторна
функцiя печiнки. Серед наведених тестiв
виберiть бiохiмiчний тест, який характе-
ризує цю функцiю печiнки:

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

59. У 20-рiчного студента з’явилися сим-
птоми грипу, що супроводжувалися втра-
тою апетиту i болем у правому пiдребер’ї.
При госпiталiзацiї лабораторнi показни-
ки: загальний бiлiрубiн - 45 мкмоль/л,
АлАТ- 384 Од/л. Попереднiй дiагноз - ге-
патит. Який синдром є найбiльш вираже-
ним у цей перiод захворювання?

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

60. У лiкувально-профiлактичному за-
кладi планується реорганiзацiя лабора-
торних пiдроздiлiв. Органiзацiйна стру-
ктура лабораторної служби залежить вiд:
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A. Профiлю лiкувально-профiлактичного
закладу
B. Джерела фiнансування
C. Потужностi лiкувально-
профiлактичного закладу
D. Рiвня медичної допомоги
E. Кiлькостi лiкарiв-лаборантiв

61. У хворого 42-х рокiв носова кровоте-
ча нез’ясованого генезу. Кiлькiсть тром-
боцитiв, АЧТЧ, ПЧ, фiбриноген у межах
референтних величин. Пiд час дослiджен-
ня агрегацiйної функцiї тромбоцитiв з
АДФ вiдмiчено знижену агрегацiю. Про
що свiдчать проведенi дослiдження?

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

62. Хвора 29-ти рокiв госпiталiзована з
проявами геморагiчного синдрому. Дайте
висновок про причину кровотечi за ре-
зультатами дослiджень: ер.- 3, 1 · 1012/л;
лейк.- 3, 7 · 109/л; тромб.- 250 · 1012/л. Коа-
гулограма: АЧТЧ подовжений, агрегацiя
тромбоцитiв з АДФ у нормi, з ристомiци-
ном - знижена:

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

63. При морфологiчному дослiдженнi ва-
гiнального мазка виявленi найпростiшi:
розмiром 15 мкм, округлi; ядро витягну-
тої форми з загостреними краями (сливо-
ва кiсточка), ядро має слабобазофiльне
забарвлення; цитоплазма гомогенна, ва-
куолiзована, мереживна, має слабобазо-
фiльне забарвлення (за Романовським).
У мазку є фрагменти епiтелiю з вираже-
ними дегенеративними змiнами клiтин.
Фон препарату: лейкоцити, коки, лепто-
трiкс, гарднерели. Визначте вид найпро-
стiшого:

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

64. У пацiєнтки 48-ми рокiв на вагiналь-
нiй частинi шийки матки в зонi зовнi-
шнього зiву визначається пляма бiлого
кольору. Мазок з патологiчної зони ря-
сний, представлений клiтинами поверх-
невих шарiв багатошарового плоского
епiтелiю з дрiбними пiкнотичними ядра-

ми, фон препарату складають пласти
без’ядерних ”лусочок” багатошарового
плоского епiтелiю i поодинокi малi лiм-
фоцити. Визначте дiагноз:

A. Лейкоплакiя
B. Ектропiон
C. Carcinomа in situ
D. Дисплазiя
E.Цервiцит

65. До пульмонологiчного вiддiлення
звернулась пацiєнтка 35-ти рокiв з дiа-
гнозом пневмонiя нижньої долi правої
легенi. У лейкоцитарнiй формулi: мiєло-
цитiв - 2%, метамiєлоцитiв (юних) - 8%,
паличкоядерних - 10%, сегментоядерних
- 40%. Як називається такий зсув лейко-
цитарної формули?

A. Гiперрегенераторний
B. Дегенеративний
C. Гiпопластичний
D.Апластичний
E. Гiпорегенераторний

66. У хворого через 3 мiсяцi пiсля перене-
сеної 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. Рак сечового мiхура
E. -

67. Iнтерну-лаборанту було доручено ути-
лiзувати вiдпрацьований бiоматерiал. Якi
дiї НЕ МОЖНА проводити?

A. Кип’ятити бiоматерiал
B. Злити в спецiальну тару
C. Знезаразити дезрозчином
D. Знезаразити автоклавуванням
E. -

68.Жiнка потрапила до лiкарнi зi скарга-
ми на гострий бiль в животi iз втратою
свiдомостi, блiдiстю шкiри. В анамнезi:
запалення жовчовивiдних шляхiв. При-
скорене дихання та ознаки шоку. АТ-
98/50 мм рт.ст., пульс - 124/хв., ознаки
асциту. Бiохiмiчнi дослiдження плазми:
Na+ - 134 ммоль/л, K+ - 7,1 ммоль/л, се-
човина - 18,2 ммоль/л, креатинiн - 255
мкмоль/л, амiлаза - 320 г/(л·год), глюкоза
- 9,8 ммоль/л. Який дiагноз?
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A. Гострий панкреатит та ниркова недо-
статнiсть
B. Хронiчний панкреатит
C.Цукровий дiабет
D. Гостра ниркова недостатнiсть
E.Шок невiдомої етiологiї

69. У хворого урологiчного вiддiлення
при дослiдженнi змивiв сечового мiхура
були виявленi групи клiтин витягнутої
форми з довгими вiдростками без ознак
атипiї. Деякi клiтини формують трили-
сники, щiльнi скупчення. Ядра невеликi,
хроматин рiвномiрний. Про яку патоло-
гiю можна думати?

A. Папiлома
B.Перехiдноклiтинний рак
C.Аденокарцинома
D. Плоскоклiтинний рак
E.Анапластичний рак

70. Хворий, 21 рiк, поступив з кровоте-
чею, яка тривала впродовж 2-х днiв з рi-
заної рани на долонi. Рiдний брат хворiє
на гемофiлiю А. Шкiра блiда. На правiй
руцi пов’язка просякла кров’ю. Колiнний
та надп’ятково-гомiлковий суглоби збiль-
шенi, деформованi, рухи в них обмеженi.
У кровi: тромб.- 320·109/л, тривалiсть кро-
вотечi за Дуке - 3 хв., час зсiдання кровi за
Лi-Вайтом - 40 хв., протромбiновий iндекс
- 90%, фiброноген - 4 г/л, час фiбринолiзу
- 2 год. Який дiагноз у хворого?

A. Гемофiлiя А
B.Постгеморагiчна анемiя
C. Iмунна тромбоцитопенiчна пурпура
D. Гемолiтична анемiя
E. Геморагiчний васкулiт

71. 55-рiчна жiнка скаржиться на запамо-
рочення, задишку в спокої, бiль в епiга-
стральнiй дiлянцi, спричинену шлунко-
вою кровотечею. За результатами ФДГС
- виразка шлунка. Об’єктивно: блiдiсть
шкiри та слизових оболонок, систолi-
чний шум над всiма точками. У кровi: ер.-
2, 9 · 1012/л, Нb- 84 г/л, КП- 0,7, ретику-
лоцити - 0,8%, лейк.- 3, 9 · 109/л, тромб.-
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

72. У хворого 51-го року пiсля переохоло-
дження гостро з’явився бiль внизу живо-
та, рiзi в кiнцi сечовипускання. Частота
сечовипускання до 15 разiв на добу. Сеча
мутна з домiшками кровi. В клiнiчному

аналiзi сечi лейкоцити на все поле зору,
еритроцити поодинокi. Який дiагноз мо-
жна припустити?

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

73. Хворий 29-ти рокiв скаржиться на
гнiйнi видiлення з уретри, рiзi при сечови-
пусканнi. Цi симптоми з’явилися через 5
днiв пiсля випадкового статевого зв’язку.
У мазку з видiлень уретри, забарвленому
за Грамом, виявленi парнi коки червоно-
фiолетового кольору. Поставте дiагноз:

A. Гонорейний уретрит
B. Трихомонадний уретрит
C. Дрiжджовий уретрит
D. Бактерiальний уретрит
E. Хламiдiйний уретрит

74. Чоловiк 32-х рокiв скаржиться на пе-
чiю 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

75. До клiнiчної лабораторiї надiйшов ма-
зок видiлень з вагiни. В препаратi вияв-
лено: клiтини плоского епiтелiю, якi по
всiй поверхнi вкритi великою кiлькiстю
кокобацилярної мiкрофлори, лактобаци-
ли вiдсутнi. Ваш попереднiй дiагноз:

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

76. В гастроентерологiчне вiддiлення по-
ступив чоловiк 46-ти рокiв, який скар-
житься на бiль у правому пiдребер’ї, що
пiдсилюється пiсля переїдання, особливо
жирної i гострої їжi. Часто вiдмiчає гiрко-
ту у ротi. При фракцiйному дослiдженнi
виявлено порушення ритму надходження
жовчi в дванадцятипалу кишку, але змiн у
складi та властивостях жовчi немає. Який
попереднiй дiагноз?
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A. Дискiнезiя жовчних шляхiв
B. Холецистит
C. Холедохiт
D.Жовчнокам’яна хвороба
E. Дуоденiт

77. У хворого при рентгенографiї виявле-
но пухлину головного бронха злiва. Ви-
ставлено попереднiй дiагноз - плоскоклi-
тинний рак головного бронха. Хворому
проведена бронхоскопiя з одержанням
матерiалу для цитологiчного дослiджен-
ня. Якi ознаки характеризують цитогра-
му плоскоклiтинного раку бронхiв?

A. Комплекси полiморфних атипових
клiтин з ознаками ороговiння або без
нього
B.Пласти однотипних структур
C. Розташування клiтин у виглядi залози-
стих структур
D. Наявнiсть вiйчастого епiтелiю
E.Наявнiсть кубiчного епiтелiю

78. Хвора 58-ми рокiв. Стан важкий, за-
паморочення, шкiра суха, очi запалi, цiа-
ноз, запах гнилих яблук з рота. Результа-
ти аналiзiв: глюкоза кровi - 15,1 ммоль/л,
в сечi 3,5% глюкози. Причиною такого
стану є:

A. Гiперглiкемiчна кома
B. Гiпоглiкемiчна кома
C.Анафiлактичний шок
D. Уремiчна кома
E. Гiповолемiчна кома

79. Який з етапiв лабораторного обсте-
ження пацiєнтiв має вирiшальний вплив
на результати аналiзiв та їх якiсть?

A. Преаналiтичний
B.Аналiтичний
C.Постаналiтичний
D. Статистичний
E. Внутрiшньолабораторний

80. При лабораторному дослiдженi кро-
вi 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 три-
йодтиронiну - 0,8 нмоль/л. Який лабора-
торний дiагноз?

A. Первинний гiпотиреоз
B. Гiпоталамо-гiпофiзарна недостатнiсть
при пухлинi гiпофiза
C.Нелiкований тиреотоксикоз
D. Травма гiпофiза
E. Лiкування гормонами щитоподiбної
залози

81. Хворий 40-ка рокiв, плазма прозора,
холестерин - 5,2 ммоль/л, ХС-ЛПВЩ -
0,94 ммоль/л, iндекс атерогенностi - 4,5

од. Стан лiпiдного спектру можна розцi-
нити як:

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

82. Для ранньої дiагностики гострого вi-
русного гепатиту доцiльно дослiдити:

A.Амiнотрансферази
B.Фракцiї бiлiрубiну
C. Сироваткове залiзо
D. Лужну фосфатазу
E. -

83. Був проведений бiохiмiчний аналiз се-
чi хворого 68-ми рокiв i виявлена пози-
тивна реакцiя сечi на жовчнi пiгменти.
Ваш ймовiрний лабораторний дiагноз:

A.Обтурацiйна жовтяниця
B. СиндромЖильбера
C.Аутоiмунна гемолiтична анемiя
D. Ядерна жовтяниця новонароджених
E. -

84. 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

85. В лейкоцитарнiй формулi здорової
людини 32% нейтрофiлiв i 54% лiмфо-
цитiв. В якому вiковому перiодi таке спiв-
вiдношення клiтин кровi є нормальним?

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

86. Хворому, який ургентно поступив до
лiкарнi, на пiдставi загального аналiзу
кровi було встановлено нормохромну,
нормоцитарну гемолiтичну анемiю. Якi
додатковi показники пiдтвердять дiагноз
гемолiтичної анемiї?
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A. Гiпербiлiрубiнемiя, зниження осмоти-
чної резистентностi еритроцитiв
B. Рiвень феритину знижений
C. Пiдвищення вмiсту сiалових кислот у
кровi
D. Збiльшення вмiсту триглiцеридiв, за-
гального холестерину
E. Загальна залiзозв’язуюча здатнiсть
пiдвищена

87. У хворої дитини 12-ти рокiв пiсля
введення сироватки виникла гiперемiя
та шкiрний висип на мiсцi iн’єкцiї. На
3-тю добу пiдвищилась температура тi-
ла до 39oC, полiморфозна висипка на
шкiрi, 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

88. До лiкарнi звернулася хвора 23-х ро-
кiв зi скаргами на бiль у поперекової дi-
лянцi, болюче сечовипускання, слабкiсть,
головний бiль, пiдвищення температури
тiла до 38,8oC. Погiршення стану пов’я-
зує з переохолодженням. АТ- 120/70 мм
рт.ст., Ps- 90/хв. Симптом Пастернацько-
го 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

89. 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 контроль
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

90.При гемофiлiї А спостерiгається спад-
ковий дефiцит наступних чинникiв згор-
тання кровi:

A. VIII
B. Х
C. IХ
D. VII
E. V

91. У жiнки 42-х рокiв при цитологiчному
дослiдженнi мазкiв iз шийки матки пере-
важають клiтини з ознаками атипiї, що
розташованi переважно у виглядi синци-
тiоподiбних скупчень. Розмiр клiтин ва-
рiює вiд дрiбних до крупних. Ядра клiтин
полiморфнi, розрiзняються за розмiрами,
орiєнтованi в рiзних напрямках, нашаро-
вуються одне на друге, часто гiперхромнi,
з грубозернистим хроматином, зустрiча-
ються ядерця. Про яку патологiю свiд-
чить наведена цитограма?

A. Рак шийки матки
B. Дисплазiя помiрна
C. Дисплазiя тяжка
D. Ураження вiрусом простого герпесу
E. Ураження цитомегаловiрусом

92. У жiнки 25-ти рокiв пiсля травми пра-
вої молочної залози з’явились болючi дi-
лянки затвердiння. При цитологiчному
дослiдженнi пунктату - велика кiлькiсть
лiпофагiв, мiсцями епiтелiальнi клiтини
з центрально i ексцентрично розташова-
ними ядрами, що мають рiвномiрну стру-
ктуру хроматину, в окремих клiтинах -
дрiбнi поодинокi ядерця. Фон препарату -
дрiбнозернистий детрит, краплини жиру,
дистрофiчно змiненi лейкоцити i епiтелi-
альнi клiтини. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

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

93. В пунктатi з лiмфатичного вузла 95%
клiтинних елементiв представленi зрiли-
ми лiмфоцитами, якi за своїми морфо-
логiчними ознаками не вiдрiзняються вiд
лiмфоцитiв периферичної кровi. Поряд з
ними - поодинокi пролiмфоцити, лiмфо-
бласти, широкоплазменi лiмфоцити, ма-
крофаги, гiстiоцити, плазматичнi клiти-
ни, тканиннi базофiли, еозинофiли, ней-
трофiли. Який стан лiмфовузла характе-
ризує такий клiтинний склад?

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

94. В цитологiчному препаратi iз аспi-
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рату щитоподiбної залози вiдмiчається
висока клiтиннiсть. Епiтелiальнi клiти-
ни фолiкулiв розташованi у виглядi па-
пiлярних структур, кластерiв i окремих
клiтин на фонi колоїду, ядерного детриту,
фрагментiв строми i макрофагiв. Епiтелi-
альнi клiтини крупнi за розмiром, мають
еозинофiльну цитоплазму, укрупненi та
полiморфнi за формою ядра з тонкосi-
тчатою структурою хроматину, численнi
i рiзнi за розмiром ядерця. Для якої пато-
логiї характерна наведена цитограма?

A. Папiлярний рак
B.Анапластичний рак
C.Фолiкулярна аденома
D. Фолiкулярний рак
E.Медулярний рак з С-клiтин

95. У хворого 65-ти рокiв в периферичнiй
кровi вiдмiчається нормоцитарна анемiя
та помiрна тромбоцитопенiя. Кiлькiсть
лейкоцитiв в межах норми. В кровi: незрi-
лi гранулоцити (промiєлоцити, мiєлоци-
ти, метамiєлоцити) складають 10%. Аб-
солютна кiлькiсть моноцитiв - 5, 5 · 109/л.
Кiстковий мозок - гiперклiтинний, за ра-
хунок пролiферацiї клiтин моноцитарно-
го та гранулоцитарного ряду, виявляю-
ться ознаки дисгрануло- та дисмегакарi-
оцитопоезу, кiлькiсть бластiв 12%. Яке
захворювання кровi є найбiльш iмовiр-
ним?

A. Хронiчний мiєломоноцитарний лейкоз
B. Гострий мiєломонобластний лейкоз
C. Рефрактерна цитопенiя з однолiнiйною
дисплазiєю
D. Хронiчний мiєлолейкоз
E. Iдiопатичний мiєлофiброз

96. Хворий 72-х рокiв надiйшов у стацiо-
нар 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 лей-
колiзу 15:100. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Пролiмфоцитарний лейкоз
B. Хронiчний лiмфолейкоз
C. Хвороба Вальденстрема
D. Гострий лiмфолейкоз
E. Iнфекцiйний мононуклеоз

97. В лабораторiю доставлена жовч для
дослiдження. При мiкроскопiї в порцiї А
виявлено: лейкоцити - 10-15 в п/з, мiсця-
ми скупчення до 30 екз., поодинокi лей-
коцитоїди, клiтини цилiндричного епiте-
лiю i грушевидної форми рухомi парази-
ти. Порцiя В i С без особливостей. При
якiй патологiї характерна дана картина?

A. Лямблiоз
B. Лейшманiоз
C.Амебiаз
D.Опiсторхоз
E. Стронгiлоїдоз

98. До гастроентеролога звернулась жiн-
ка 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 мiкро-
скопiї калу виявлено велику кiлькiсть пе-
ретравленої клiтковини, крохмалю, йо-
дофiльної флори, небагато перетравле-
них м’язових волокон, вiдсутнiсть слизу.
Про який патологiчний процес можна ду-
мати?

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

99.До лабораторiї на дослiдження достав-
лено жовч. При мiкроскопiчному дослi-
дженнi виявлено багато тонких безбарв-
них чотирикутних пластинок з облама-
ним кутом. Що це за кристали?

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

100.Хворий скаржиться на гострий бiль в
надчеревнiй дiлянцi, який виникає через
40 хвилин пiсля прийняття їжi, печiю, вiд-
рижку кислим, метеоризм, закрепи. Не-
одноразово при загостреннi виявлялась
наявнiсть хелiкобактерної iнфекцiї. Про
що свiдчить позитивна реакцiя бензиди-
нової проби пiд час дослiдження калу?

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

101. У хворого з жовтяницею встановле-
но: пiдвищення у плазмi кровi вмiсту за-
гального бiлiрубiну за рахунок непрямо-
го (вiльного), у калi й сечi - високий вмiст
стеркобiлiну, рiвень прямого (зв’язаного)
бiлiрубiну в плазмi кровi в межах норми.
Який вид жовтяницi можна припустити?

A. Гемолiтична
B.Фiзiологiчна
C.Паренхiматозна
D.Обтурацiйна
E. ХворобаЖильбера
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102.У гастроентерологiчне вiддiлення го-
спiталiзовано пацiєнта з клiнiчною кар-
тиною хронiчного панкреатиту. В основi
цього процесу лежить:

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

103. У хворого пiсля нападу стенокардiї
у серцевому м’язi розвинувся реперфу-
зiйний синдром. Зростання вмiсту якого
електролiту в цитоплазмi кардiомiоцитiв
посилить розвиток патоморфологiчних
змiн в мiокардi?

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

104. У хворого рiзке зниження маси тi-
ла, дратiвливiсть, субфебрилiтет, екзо-
фтальм, пiдвищення загального обмiну,
збiльшення поглинання кисню, гiперглi-
кемiя, гiперазотемiя. Про захворювання
якої ендокринної залози можна зробити
припущення:

A.Щитоподiбна
B. Кора наднирникiв
C.Мозковий шар наднирникiв
D. Паращитоподiбнi
E.Пiдшлункова

105. Пiдвищення у кровi непрямого та
прямого бiлiрубiну, поява в сечi прямо-
го бiлiрубiну та уробiлiногену, зниження
стеркобiлiну в калi є ознаками:

A. Паренхiматозної жовтяницi
B. Гемолiтичної жовтяницi
C.Механiчної жовтяницi
D. Обтурацiйної жовтяницi
E.Надпечiнкової жовтяницi

106. У пацiєнта рiвень загального хо-
лестеролу - 5,2 ммоль/л, холестеро-
лу ЛПНЩ - 3,3 ммоль/л, холестеролу
ЛПВЩ - 0,8 ммоль/л. Який рiвень високо-
чутливого C-реактивного бiлка у нього
буде свiдчити про високий ризик серцево-
судинних ускладнень атеросклерозу?

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

107. Кiлька рокiв тому в токiйському ме-
тро терористи розповсюдили одну з най-
сильнiших отруйних речовин - зарин, що
вiдноситься до групи органiчних фторфо-
сфатiв. Багато пасажирiв знепритомнiли,
деякi померли в результатi зупинки ди-
хання. З якою амiнокислотою активного
центру холiнестерази взаємодiють орга-
нiчнi фторфосфати i чи зворотня ця вза-
ємодiя?

A. Серiном. Незворотня
B.Цистеїном. Зворотня
C. Валiном. Зворотня
D. Триптофаном. Незворотня
E. Треонiном. Незворотня

108. Хворий скаржиться на напади з го-
ловним болем, нудотою, тахiкардiєю, пiд-
вищеним АТ, блюванням, посмикуван-
ням м’язiв всього тiла, iнодi судомами.
При лабораторному дослiдженi виявлено
збiльшений вмiст у сечi ванiлiнмигдаль-
ної кислоти - 50 мкмоль/добу, при нормi
до 35 мкмоль/добу. Ваш лабораторний дi-
агноз:

A.Феохромоцитома
B. Гiпокортицизм
C. Тиреотоксикоз
D. Гiперкортицизм
E.Акромегалiя

109. Для дiагностики спадкових захворю-
вань, виявлення в органiзмi певних вiру-
сiв, iдентифiкацiї особистостi (генна да-
ктилоскопiя у судовiй медицинi) викори-
стовують ДНК-дiагностику. Який метод
використовується з цiєю метою?

A.Полiмеразної ланцюгової реакцiї
B. Електронної мiкроскопiї
C. Електрофорезу
D.Полярографiї
E. Хроматографiї

110. Хвора 23-х рокiв, поступила у лiкар-
нюшвидкої медичної допомоги з приводу
гострої ниркової недостатностi. У лiкарнi
виникла зупинка роботи серця. Яке мета-
болiчне порушення є найбiльш ймовiр-
ною причиною цього?

A. Гiперкалiємiя
B. Гiпокалiємiя
C. Уремiя
D. Гiперфосфатемiя
E.Ацидоз

111. Хворий 63-х рокiв скаржиться на ре-
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цидивуючий больовий синдром у правому
пiдребер’ї, озноб, лихоманку. При оглядi:
ксантоматоз, стеаторея. Бiохiмiчний ана-
лiз кровi: лужна фосфатаза - 370 Од/л,
бiлiрубiн прямий до 2 мг%, порушен-
ня обмiну жовчних пiгментiв. Збiльшена
безболiсна печiнка, дрiбновузлова; селе-
зiнка не збiльшена. Ваш лабораторний
дiагноз:

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

112.Пацiєнтка 37-ми рокiв скаржиться на
рiзку загальну слабкiсть, бiль у м’язах та
суглобах, пiдвищення температури тiла
до 38,8oC. У кровi: лейкоцитоз, помiрна
анемiя, пiдвищена ШОЕ, у сечi помiрна
протеїнурiя, мiкрогематурiя. Для пiдтвер-
дження дiагнозу хворiй призначено про-
теїнограму бiлкiв сироватки кровi. Який
метод використовується для роздiлення
бiлкiв?

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

113. Чоловiк 65-ти рокiв скаржиться на
тупий бiль у поперековому вiддiлi, вияв-
лено артрит крупних суглобiв, охроноз
шкiри. Сеча хворого темнiшає на повi-
трi; в нiй виявлено велику кiлькiсть гомо-
гентизинової кислоти. Вкажiть, для яко-
го спадкового захворювання характерна
описана клiнiка?

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

114. При обстеженнi хлопчика п’яти ро-
кiв лiкар помiтив значне вiдставання ро-
зумового розвитку, зросту. Дитина мало-
активна. Загальний обмiн знижений. В
кровi низький вмiст холестерину. Про по-
рушення функцiї якої залози можна ду-
мати?

A.Щитоподiбна
B.Наднирники
C.Паращитоподiбнi
D. Пiдшлункова
E. Статевi чоловiчi

115. Хто в державi розробляє методичнi
матерiали з лабораторної служби?

A. Науково-методичний i контрольний
центр по лабораторнiй справi МОЗ Укра-
їни
B. Завiдувач КДЛ
C. Спiвробiтники лабораторiй
D. Головний фахiвець з лабораторної
справи
E. Голова наукового товариства лiкарiв-
лаборантiв

116.Що таке референтнi величини?

A. Розробленi референс-лабораторiєю за
спецiальною методикою при обстеженнi
здорових осiб
B.Нормальнi показники здоров’я людини
C. Нормальнi показники, розробленi в
лабораторiї
D. Нормальнi показники, розробленi
завiдуючою лабораторiї
E. Показники, розробленi та затвердженi
Мiнiстерством охорони здоров’я України

117. Пiд час операцiї видiлено новоутво-
рення, яке мiстило в собi елементи жиру,
кристали холестерину, клiтини пласко-
го епiтелiю, волосся. Поставте найбiльш
iмовiрний дiагноз:

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

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

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

119. Пацiєнту з цукровим дiабетом 2-го
типу та незадовiльною компенсацiєю змi-
нено терапiю. Через який час слiд при-
значити визначення глiкозильованого ге-
моглобiну щоб оцiнити реакцiю на змiну
терапiї?

A. 4-6 тижнiв
B. 8-10 тижнiв
C. 3 мiсяцi
D. 1-2 тижня
E. -

120. У родинi мати та один з двох дiтей
страждають на цукровий дiабет I-го ти-
пу. У здорової дитини при генетичному
тестуваннi виявленi тi ж самi алелi генiв
HLA II-го класу, що i у хворої дитини.
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Який тест з найвищим показником дiа-
гностичної чутливостi має бути призна-
чений у першу чергу здоровiй дитинi для
виявлення захворювання на стадiї предiа-
бету?

A. Визначення в сироватцi аутоантитiл
до клiтин острiвцiв Лангреганса методом
непрямої iмунофлюоресценцiї
B.Оцiнка лiмфоцитарної цитотоксичностi
в культурах бета-клiтин
C. Пероральний глюкозо-толерантний
тест
D. Визначення глюкози сечi
E. Визначення мiкроальбумiнурiї

121. У новонародженого на 4-ту добу
життя отримана кров для неонатально-
го скринiнгу на галактоземiю. Яким має
бути нормальний рiвень тотальної гала-
ктози в сироватцi?

A. < 7,2 мг/дл
B. < 8,2 мг/дл
C. < 9,2 мг/дл
D. < 10,2 мг/дл
E. < 11,2 мг/дл

122. У чоловiка 45-ти рокiв тупий бiль в
епiгастральнiй областi i пiд ребрами спра-
ва, темна сеча i знебарвленi рiдкi випоро-
жнення, жовтяничнiсть шкiрних покри-
вiв, слизових i склер очей; жовтяничне
забарвлення шкiри поступово приймає
землистий вiдтiнок, шкiрний свербiж, ну-
дота, зрiдка - блювання. В сироватцi кро-
вi вiдмiчається значне пiдвищення бiлi-
рубiну загального та прямого, в сечi на-
явнiсть уробiлiногену. Який бiохiмiчний
висновок можна зробити?

A.Механiчна жовтяниця
B. Гострий пiєлонефрит
C. Гострий панкреатит
D. Виразка шлунка
E.Паренхiматозна жовтяниця

123. У хворого з пiдозрою на дiабетичну
нефропатiю для верифiкацiї дiагнозу не-
обхiдно провести визначення в сечi:

A. Концентрацiї альбумiну
B. Концентрацiї креатину
C.Активностi МВ-КФК
D. Активностi пепсину
E.Активностi АлАТ

124. У чоловiка 25-ти рокiв тупий бiль в
епiгастральнiй областi i пiд ребрами спра-
ва, жовтушнiсть шкiрних покривiв, сли-
зових i склер очей; шкiрний свербiж, ну-
дота, зрiдка - блювання. В сироватцi кро-
вi вiдмiчається значне пiдвищення бiлiру-
бiну загального та непрямого, активнiсть
ферментiв в нормi. Який бiохiмiчний ви-
сновок можна зробити?

A. СиндромЖильбера
B.Цироз печiнки
C. Гепатит
D.Панкреатит
E.Жовчнокам’яна хвороба

125.Осмолярнiсть зразка сечi або сирова-
тки вимiрюється за змiною:

A. Точки замерзання
B. Седиментацiйної точки
C. Середньої точки
D.Осмотичного тиску
E. -

126. Чоловiк звернувся до клiнiки зi скар-
гами на болi при сечовидiленнi. Якi мето-
ди обстеження є первинними при обсте-
женнi хворих на уретрит?

A.Мiкроскопiчнi
B. Генетичнi
C. Токсикологiчнi
D. Хроматографiчнi
E. Iмунологiчнi

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

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

128. Хлопець 15-ти рокiв госпiталiзова-
ний у важкому станi зi скаргами на за-
гальну слабкiсть, прогресуючу втрату ма-
си тiла, зниження м’язової сили, блюван-
ня, зневоднення. Хворiє протягом остан-
нiх 6-ти мiсяцiв. Об’єктивно: генералiзо-
вана гiперпiгментацiя шкiри, АТ- 90/55
мм рт.ст. Бiохiмiчнi показники кровi:Na+

- 119 ммоль/л; K+ - 5,9 ммоль/л; HCO3−

- 20 ммоль/л. Клiнiчний аналiз кровi без
змiн. Вкажiть найбiльш ймовiрний дiа-
гноз:

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

129. 55-рiчна жiнка поступила в хiрур-
гiчне вiддiлення з пiдозрою на панкре-
атит. При лабораторному обстеженнi
виявлено наступнi показники: лейкоци-
ти - 16 · 109/л, активнiсть амiлази - 180
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Од/л, активнiсть лактатдегiдрогенази - 24
мкмоль/л, глюкоза - 6,44 ммоль/л. Це мо-
же вказувати на розвиток такого стану:

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

130. Дiвчинка 16-ти рокiв поступила в
приймальне вiддiлення лiкарнi з пiдо-
зрою на гостру надниркову недоста-
тнiсть. Що з нижчевказаного може до-
помогти для пiдтвердження дiагнозу?

A. Зниження рiвня 17-кетостероїдiв у сечi
B. Гiпокалiємiя
C. Гiперглiкемiя
D. Гiпотермiя
E.Артерiальна гiпертензiя

131. У хлопчика 8-ми рокiв злiва на шиї
виявлено конгломерат лiмфовузлiв. Лiм-
фовузли дiаметром до 1,5 см, безболiснi,
не з’єднанi мiж собою та навколишнiми
тканинами. Печiнка, селезiнка не збiль-
шенi. Симптоми iнтоксикацiї вiдсутнi. У
кровi: еритроцити - 4, 5 · 1012/л, гемогло-
бiн - 140 г/л, кольоровий показник - 0,9,
лейкоцити - 9, 2 · 109/л, еозинофiли - 3%,
паличкоядернi нейтрофiли - 6%, сегмен-
тоядернi - 66%, лiмфоцити - 19%, моно-
цити - 6%, ШОЕ- 30 мм/год. У бiоптатi
лiмфовузла наявнi клiтини Штернберга-
Рiд. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

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

132. Жiнка поступила в клiнiку зi скарга-
ми на загальну слабкiсть, запаморочення,
швидку стомлюванiсть, порушення сма-
ку, нюху. Об’єктивно: сухiсть шкiри i во-
лосся, нiгтi ламкi, трiщини куточкiв губ.
ЗАК: виражена гiпохромна анемiя, MCV,
MCH, MCHC - зниженi, iншi показники -
без змiн. Яке дослiдження необхiдно про-
вести для пiдтвердження дiагнозу?

A. Визначення сироваткового залiза
B. Визначення фолiєвої кислоти
C. Визначення вiтамiну B12
D. Визначення рiвня феритину
E. Визначення вiтамiну B6

133. При проведеннi внутрiшньолабо-
раторного контролю вiдтворюваностi
лiкар-лаборант визначав глюкозу в си-
роватцi кровi. Побудувавши контрольну
карту (метод iндивiдуальних значень) вiн
з’ясував, що один з результатiв виходить
за межу 1 3S. Якi його подальшi кроки?

A. 1 3S є контрольним критерiєм. Резуль-
тат в клiнiку видавати заборонено
B. Результат в клiнiку видаємо, нiчого
особливого не вiдбулося
C. Результат в клiнiку видаємо i з’ясовує-
мо причину його появи
D. Це попереджувальний критерiй, який
не потребує подальших дiй персоналу
E. Це контрольний критерiй, який дозво-
ляє видавати результати в клiнiку

134. У лiкарню з дiагнозом черепно-
мозкова травма потрапив 56-рiчний чо-
ловiк. Спонтанно виникла кровотеча (пе-
техiальнi крововиливи). Лабораторнi па-
раметри: тромбоцити - 80 Г/л, активова-
ний парцiальний тромбопластиновий час
- 70 с, iндекс Квiка - 35%, фiбриноген -
1,3 г/л. Данi показники через двi години
знизились, а клiнiчний стан хворого по-
гiршився. Який дiагноз?

A. ДВЗ-синдром
B. Хвороба Вiллебранда
C. Iдiопатична тромбоцитопенiчна пурпу-
ра
D. Гемофiлiя А
E. Хвороба Верльгофа

135. У клiнiку звернувся 29-рiчний чоло-
вiк з приводу безплiддя. Спермограма:
об’єм еякуляту - 2,0 мл, рН- 8,0, концен-
трацiя сперматозоїдiв - 55 · 106/мл, 58%
статевих клiтин з нормальною морфоло-
гiєю. В еякулятi виражена аглютинацiя
(+++) сперматозоїдiв, кiлькiсть лейкоци-
тiв - 2 · 106/мл, знижена кiлькiсть леци-
тинових зерен, зустрiчаються амiлоїднi
тiльця. Можливий дiагноз у даного пацi-
єнта:

A.Простатит
B.Показники спермограми в нормi
C.Олiгоастенозооспермiя
D.Азооспермiя
E.Астенозооспермiя

136.Працiвник складу iнсектицидiв госпi-
талiзований у важкому станi iз явища-
ми гiперсалiвацiї, посиленого сльозови-
дiлення, гiперкiнезу мiоклонiчного типу,
сплутаною свiдомiстю, м’язовою слабi-
стю, бронхореєю. Виявлено у кровi: рiзке
зниження рiвня холiнестерази, гiперкоа-
гуляцiю, рiвень трансамiнази пiдвищений
у 10 разiв. Про отруєння якою речови-
ною можемо думати?

A.Фосфорноорганiчними сполуками
B.Метиловим спиртом
C.Нейролептиками
D. Чадним газом
E. Хлорованими вуглеводами
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137. Хворого, який тривалий час вжи-
ває алкоголь, госпiталiзовано iз скарга-
ми на втрату апетиту, загальну слабкiсть,
нудоту, бiль у животi. Об’єктивно: суб-
фебрилiтет, помiрна жовтушнiсть шкi-
ри, склер; печiнка +5 см. У кровi: за-
гальний бiлiрубiн - 110 мкмоль/л; АсАТ-
1,6 ммоль/год·л; АлАТ- 2,1 ммоль/год·л;
гамма-глютамiлтранспептидаза - 170
мкмоль/год·л; макроцитарна анемiя; лей-
коцитоз; тромбоцитопенiя. Вкажiть iмо-
вiрний дiагноз:

A. Алкогольний гепатит
B. Гострий вiрусний гепатит
C. Гемолiтична жовтяниця
D. Гострий холецистопанкреатит
E. Гостра гепатоцелюлярна недостатнiсть

138. При цитологiчному дослiдженнi пун-
ктату лiмфатичного вузла бiльша части-
на клiтинних елементiв характеризується
вираженим полiморфiзмом, багатоядер-
нiстю: ядра мають нiжну структуру, 1-2
нуклеоли. Клiтини мiстять чорно-бурий
пiгмент у виглядi дрiбних та великих кра-
плин. Який iмовiрний дiагноз?

A. Метастаз меланоми в лiмфатичний
вузол
B. Метастаз аденокарциноми в лiмфати-
чний вузол
C. Лiмфогранульоматоз
D. Реактивний лiмфаденiт
E. Туберкульозний лiмфаденiт

139. До травматологiчного вiддiлення
потрапила жiнка похилого вiку з пере-
ломом стегна. За даними денситометрiї
та рентгенологiчного дослiдження було
встановлено дiагноз ”Остеопороз”. Пiд-
вищений вмiст якого гормону є причи-
ною розвитку даної патологiї?

A. Паратгормон
B. Iнсулiн
C. Вазопресин
D. Тироксин
E. Естрадiол

140. Студент 20-ти рокiв скаржиться на
втрату апетиту, зниження маси тiла, су-
хiсть шкiри, частi сечовипускання, спра-
гу. Сеча свiтлого кольору, низька питома
вага, добовий дiурез - 9 л. Рiвень глюкози
в сироватцi кровi - 4,2 ммоль/л. Який дiа-
гноз можна припустити?

A. Нецукровий дiабет
B.Цукровий дiабет
C. Хвороба Iценко-Кушинга
D. Гiпотиреоз
E.Феохромоцитома

141. У жiнки пiсля ГРВI виникла носо-
ва кровотеча, на шкiрi - петехiї. Лабора-

торно: гемоглобiн - 98 г/л, еритроцити -
4, 7 · 1012/л, тромбоцити - 40 · 109/л; час
зсiдання у межах норми, позитивнi сим-
птоми щипка i джгута, подовжений час
кровотечi, знижена ретракцiя кров’яного
згустка, нормальна кiлькiсть мегакарiо-
цитiв у к/м. Який iмовiрний дiагноз?

A. Тромбоцитопенiчна пурпура
B. Тромбастенiя Гланцмана
C. Хвороба Бернара-Сульє
D. Геморагiчний васкулiт
E. Хвороба Вiллебранда

142. Об’єктивно: у хворого гiперпiгмен-
тацiя шкiри, збiльшена й ущiльнена пе-
чiнка, порушення серцевого ритму. Лабо-
раторно: концентрацiя залiза у сироватцi
кровi - 58 мкмоль/л, насиченiсть трансфе-
рину залiзом - 70%, гiперглiкемiя, глюко-
зурiя. Вкажiть iмовiрний дiагноз:

A. Гемохроматоз
B.Цукровий дiабет
C. Гепатит
D. Сидеробластна анемiя
E.Меланома

143. У хворого 34-х рокiв запiдозрена не-
достатнiсть надниркових залоз (хвороба
Аддiсона). Розвинулася хвороба посту-
пово, виникла м’язова слабiсть, розлади
травлення, що проявлялися диспепсiєю,
нудотою, блюванням, проносами, болем
у животi, шкiра й слизовi оболонки набу-
ли бронзового забарвлення. Який з ниж-
че перерахованих симптомiв може допо-
могти у пiдтвердженнi дiагнозу?

A. Гiпонатрiємiя
B. Гiперглiкемiя
C. Гiпокалiємiя
D.Артерiальна гiпертензiя
E. Гiперхлоремiя

144. У дитини 10-ти рокiв лихоман-
ка, запаморочення, пронос, блювання.
При бiохiмiчному дослiдженнi кровi ви-
явлено: Ht- 55%, Na - 118 ммоль/л,
K - 5,9 ммоль/л. Якi розлади водно-
електролiтного балансу спостерiгаю-
ться?

A. Гiпотонiчна дегiдратацiя, гiперкалiємiя
B. Гiпотонiчна дегiдратацiя, гiпокалiємiя
C. Гiперкалiємiя
D. Розладiв водно-електролiтного балансу
немає
E. Iзотонiчна дегiдратацiя, гiперкалiємiя

145. Дослiдження периферичної кровi та
кiсткового мозку хворої виявили неефе-
ктивний еритропоез. Цитохiмiчним мар-
кером неефективного еритропоезу є:
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A. Кiльцевi сидеробласти
B.Мiєлопероксидаза
C. Лiпiди
D. Кисла фосфатаза
E. Хлорацетат естераза

146. У дитини 12-ти рокiв бiль у горлi,
утруднене носове дихання, to до 40oC.
Стан важкий. При оглядi гiперемiя та
набряк пiднебiнних i глоткового мигда-
ликiв, якi покритi бiлим нашаруванням;
визначається лiмфаденопатiя, гепато-
спленомегалiя. У кровi: Нb- 110 г/л, ер.-
3, 4 · 1012/л, лейк.- 11, 8 · 109/л, тромб.-
215 · 109/л. ШОЕ- 16 мм/год, л- 40%, м-
11%, атиповi мононуклеари - 19%, пл. кл-
3%, п- 4%, с- 23%. Дiагноз:

A. Iнфекцiйний мононуклеоз
B. Скарлатинозна ангiна
C. Хронiчний лiмфолейкоз
D. Токсична дифтерiя ротоглотки
E. Гострий лейкоз

147. З перших днiв життя у дитини вiд
другої доношеної вагiтностi (мати I гру-
па кровi Rh(-)) констатовано жовтяницю,
гепатоспленомегалiю. Лабораторнi пока-
зники: бiлiрубiн непрямий - 328 ммоль/л,
Нb- 140 г/л, ер.- 4 · 1012/л. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

A. Гемолiтична хвороба новонароджених
B.Фiзiологiчна жовтяниця
C.Атрезiя жовчовидiльних шляхiв
D. Фетальний гепатит
E. Кон’юктивальна жовтяниця

148. При iнфекцiйному захворюваннi в
цитоплазмi нейтрофiльних гранулоцитiв
виявлено маленькi круглi плями, якi за-
фарбовуються в свiтло-синiй колiр при
пофарбуваннi мазкiв кровi за Паппен-
геймом. В окремих нейтрофiлах цi пля-
ми мають неправильну форму i займають
значну частину цитоплазми. Дайте назву
описаним морфологiчним змiнам:

A. Тiльця Князькова-Деле
B. Вакуолiзацiя цитоплазми
C. Токсична зернистiсть у цитоплазмi
D. Зерна Амато
E. Тiльця Жолi

149. У цитологiчних препаратах, що були
виготовленi з пунктату утворень моло-
чної залози виявлено кубiчнi епiтелiальнi
клiтини, що розмiщенi групами. Клiтини
мiстять кругле ядро з рiвномiрним iнтен-
сивно профарбованим хроматином, зрiд-
ка виявляються невеликi нуклеоли. Ци-
топлазма дрiбнозерниста, iнтенсивно ба-
зофiльна. В окремих полях зору виявлено
фiброцити. Про яку патологiю можна ду-
мати в даному випадку?

A.Фiброаденома молочної залози
B. Кiста з апокринiзацiєю епiтелiю
C. Кiста молочної залози
D. Iнвазивний потоковий рак молочної
залози
E. Iнвазивний дольковий рак

150. Пацiєнт зi скаргами на пекучий епi-
гастральнiй бiль поступив в лiкарню, де
йому була проведена гастроскопiя з бi-
опсiєю. Тканина була культивована на
шоколадному агарi в мiкроаерофiльних
умовах при температурi 37oC, вологостi
- 98% протягом 5-ти днiв. На 5-й день iн-
кубацiї з’явилися колонiї дiаметром 0,5-2
мм у виглядi ”крапель роси”, при мiкро-
скопiчному дослiдженнi виявленi вигнутi
грамнегативнi палички у виглядi ”крила
чайки”. Ваш передбачуваний лаборатор-
ний дiагноз:

A. УраженняHelicobacter pylori
B. Ураження стрептококом
C. Ураження стафiлококом
D. Ураження анаеробною iнфекцiєю
E. -

151. Хворого направили на дослiдження
системи гемостазу. Забiр кровi був прове-
дений натщесерце. При пiдрахунку кiль-
костi тромбоцитiв в мазках кровi лiкар-
лаборант виявив, що всi тромбоцити бу-
ли згрупованi по 10-15 вкупi. Дайте вашу
клiнiко-аналiтичну оцiнку:

A. Не використовувався антикоагулянт
при заборi кровi
B.Не в той час проведений забiр кровi
C.Помилки при приготуваннi мазка
D.Норма
E. -

152. До лiкарнi звернувся чоловiк зi скар-
гами на постiйнi дискомфортнi вiдчуття
уздовж стравоходу пiд час ковтання. Ци-
тологiчний препарат мазка з стравохо-
ду представлений групами клiтин багато-
шарового плоского епiтелiю зi значним
збiльшенням ядер, ядерна мембрана по-
товщена, хроматин гомогенний нагадує
”годинникове скло”, зустрiчаються дво-
ядернi клiтини, є внутрiшньоядернi вклю-
чення з добре вираженим обiдком. Ваш
лабораторний дiагноз:

A. Герпетичне ураження епiтелiю
B.Цитомегаловiрусне ураження епiтелiю
C.Аспергiльозне ураження епiтелiю
D. Кандидозне ураження епiтелiю
E. Бактерiальний езофагiт

153. При цитологiчнiй дiагностицi ма-
терiалу виявленi наступнi морфологiчнi
змiни клiтин: втрата цiлiсностi клiтинної
мембрани, флокуляцiя хроматину, набу-
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хання клiтини i лiзис, набухання органел.
Ваш лабораторний дiагноз:

A. Некроз
B.Апоптоз
C. Варiант норми
D. Анiзоцитоз
E.Полiхромазiя

154. Хворий 39-ти рокiв, поступив зi скар-
гами на головний бiль, пiдвищену тем-
пературу до 38,5-39oC, озноб, кровоточи-
вiсть ясен, болi в суглобах. За 3 мiсяцi
до надходження вперше зазначив бiль в
грудинi. У клiнiчному аналiзi: Нb- 75 г/л,
еритроцити - 2, 5·1012/л, кольоровий пока-
зник - 0,9, лейкоцити - 2, 5 · 109/л, базофi-
ли - 0%, еозинофiли - 2%, паличкоядернi
нейтрофiли - 2%, сегментоядернi нейтро-
фiли - 32%, лiмфоцити - 60%, моноци-
ти - 2%, тромбоцити - 27 · 109/л, ШОЕ-
55 мм/год. Дослiджено лейкоконцентрат,
виявлено 9,6% бластних клiтин. При тре-
панобiопсiї виявлена бластна метаплазiя
кiсткового мозку. Ваш лабораторний дiа-
гноз:

A. Алейкемiчна форма гострого лейкозу
B. Еритромiєлоз
C. Хронiчний мiєлолейкоз
D. Гострий мiєлобластний лейкоз
E. Еритропоетична порфирiя

155. У хворого пiд час дослiдження за-
гального аналiзу кровi виявлено: еритро-
цити - 2, 1 · 1012/л, гемоглобiн - 74 г/л, ко-
льоровий показник - 1,0, ретикулоцити
- 12%, тромбоцити - 32 · 109/л, лейкоци-
ти - 45 · 109/л, еозинофiли - 0%, базофiли
- 0%, паличкоядернi нейтрофiли - 0,5%,
сегментоядернi нейтрофiли - 23,5%, лiм-
фоцити - 6%, моноцити - 1%, ШОЕ- 54
мм/год. При дослiдженнi кiсткового моз-
ку виявлено 93% бластних клiтин. Ваш
лабораторний дiагноз:

A. Гострий мiєлобластний лейкоз
B.Апластична анемiя
C.Мегалобластна анемiя
D. Хронiчний лiмфолейкоз
E. -

156. До лiкаря звернувся хворий 59-ти ро-
кiв, скаржиться на загальну слабкiсть, не-
здужання, пiдвищену стомлюванiсть. При
оглядi виявлено генералiзоване збiль-
шення лiмфатичних вузлiв. В загально-
му аналiзi кровi: Hb- 124 г/л; еритроци-
ти - 8, 5 · 1012/л, кольоровий показник -
1,1; тромбоцити - 112 · 109/л; лейкоци-
ти - 52 · 109/л; ШОЕ- 24 мм/год. Клiтини
Боткiна-Гумпрехта - 10:100. Ваш лабора-
торний дiагноз:

A. Хронiчний лiмфолейкоз
B. Гострий мiєлобластний лейкоз
C.Мiєлофiброз
D. B12-дефiцитна анемiя тяжкого ступеня
E. Геморагiчний дiатез

157. До лiкаря звернувся хворий 58-ми ро-
кiв, який скаржиться на загальну слаб-
кiсть, пiтливiсть, пiдвищену стомлюва-
нiсть. Пальпується збiльшена болiсна се-
лезiнка. В загальному аналiзi кровi: Hb-
108 г/л, еритроцити - 3, 3 · 1012/л, КП-
0,85, тpомбоцити - 435 · 109/л, лейкоцити
- 245 · 109/л, базофiли - 6,5%, еозинофi-
ли - 10%, пpомiєлоцити - 3%, мiєлоцити
- 24%, метамiєлоцити - 21,5%, паличко-
ядернi - 17%, сегментоядернi - 16%, лiм-
фоцити - 9,5%, моноцити - 6,5%, ШОЕ-
22 мм/год. Ваш лабораторний дiагноз:

A. Хронiчний мiєлолейкоз, фаза акселе-
рацiї
B. Хронiчний мiєлолейкоз, владний криз
C. Хронiчний мiєлолейкоз, хронiчна фаза
D. Геморагiчний васкулiт
E. Тромбоцитопенiчна пурпура

158. Дитина 9 рокiв. Скарги на головний
бiль, слабкiсть, бiль у горлi. Лiмфадено-
патiя, петехiї на кiнцiвках. Загальний ана-
лiз кровi: еритроцити - 3 · 1012/л, тромбо-
цити - 50 · 109/л, лейкоцити - 2, 5 · 109/л.
Лейкоформула: сегментоядернi нейтро-
фiли - 32%, паличкоядернi - 2%, еозино-
фiли - 1%, моноцити - 3%, лiмфоцити -
60%, бластнi клiтини - 2%. Яке додатко-
ве дослiдження потрiбно зробити у першу
чергу для визначення дiагнозу?

A.Пункцiя кiсткового мозку з подальшим
пiдрахуванням мiєлограми
B. Iмунофенотипування клiтин перифери-
чної кровi
C. Цитохiмiчне дослiдження клiтин пери-
феричної кровi
D. Трепанобiопсiя з подальшою гiстогра-
мою
E.Молекулярно-генетичне дослiдження

159. Чоловiк 32-х рокiв, одружений 3 ро-
ки, дiтей немає. Результати дослiдження
еякуляту: кiлькiсть, колiр, запах, мутнiсть
- звичайнi; в’язкiсть - бiльш нiж 2 см; кiль-
кiсть сперматозоїдiв - 50 млн/мл (в межах
норми); кiнезисграма - астенозооспер-
мiя (рухливiсть зменшена); спермограма
- патологiчнi форми сперматозоїдiв скла-
дають 40%, з яких переважає патологiя
шийки та хвоста, лейкоцити - 20-25 у полi
зору мiкроскопу, епiтелiй передмiхурової
залози з дистрофiчними змiнами - 3-5 у
полi зору мiкроскопу. Виявленi поодино-
кi, не в кожному полi зору мiкроскопу
шаруватi тiльця простати. Яка найбiльш
iмовiрна причина екскреторно-токсичної
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форми безплiддя?

A. Хронiчний простатит
B. Хронiчний епiдидимiт
C. Хронiчний везикулiт
D. Хронiчний уретрит
E. Хронiчний орхiт

160. Якi коливання вiдносної густини сечi
у пробi Зимницького вважаються нор-
мальними?

A. 1,005 - 1,025
B. 1,013 - 1,018
C. 1,002 - 1,011
D. 1,025 - 1,032
E. 1,000 - 1,005

161. Значне зниження концентрацiї глю-
кози в спинномозковiй рiдинi (до 0,1
ммоль/л) характерно для менiнгiту, що
викликаний?

A.Мiкобактерiєю туберкульозу
B.Пневмококом
C. Вiрусом паротиту
D. Вiрусом кору
E. Вiрусом кашлюку

162. Якi нормальнi цифри глюкози визна-
чаються в спинномозковiй рiдинi?

A. 2,8 - 3,9 ммоль/л
B. 1,5 - 2,3 ммоль/л
C. 4,2 - 5,0 ммоль/л
D. 3,5 - 3,9 ммоль/л
E. -

163. Який найбiльш ймовiрний результат
аналiзу кровi буде спостерiгатися при мi-
єломнiй хворобi?

A.Нормохромна анемiя, значне збiльшен-
ня ШОЕ
B. Лейкопенiя, значне зниження ШОЕ
C. Гiпохромна анемiя, лейкоцитоз
D. Лiмфолейкоз
E. Звичайна картина кровi

164. В клiнiцi знаходиться пацiєнт з де-
компенсованим респiраторним ацидо-
зом. Вкажiть змiни показникiв кислотно-
основного стану, характернi для даного
стану:

A. Збiльшення параметру pCO2 артерi-
альної кровi
B. Збiльшення концентрацiї основ
C. Збiльшення величин буферних основ
D. Зниження концентрацiї iстинних бiкар-
бонатiв
E.Пiдвищення рН кровi

165. Хвора 14-ти рокiв, скаржиться на
слабкiсть, запаморочення, прискорене
серцебиття. В анамнезi: 28-денний мен-
струальний цикл, менорагiя. У кровi: Hb-

62,3 г/л, ер.- 3, 02 · 1012/л, КП- 0,6, лейк.-
6, 3 · 109/л, R- 0,3%; е- 1%, п- 5%, с- 65%,
л- 24%, м- 5%, ШОЕ- 12 мм/год. Анiзо-
цитоз виражений за рахунок мiкроци-
тiв, зустрiчаються шизоцити. Залiзо - 7
мкг/дл, трансферин - 327 мг/дл, насичен-
ня трансферину залiзом - 1,5%. Який дiа-
гноз у хворої?

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

166. Яка величина ОЦК характеризує ве-
лику крововтрату?

A. До 60% ОЦК
B. До 30% ОЦК
C. До 50% ОЦК
D. До 20% ОЦК
E.Понад 60% ОЦК

167. У жiнки пiсля ускладнених пологiв,
якi супроводжувалися значною кровов-
тратою, дiагностована гiпохромна ане-
мiя. Якi патологiчнi форми еритроцитiв
характернi для такої анемiї?

A.Мiкроцити
B. Сфероцити
C.Макроцити
D.Мiшенеподiбнi еритроцити
E.Овалоцити

168. Якi клiтини в кровi вiдносяться до
елементiв патологiчної регенерацiї?

A.Мегалобласти
B.Полiхроматофiли
C.Нормоцити
D. Ретикулоцити
E. Еритроцити

169.Порушення синтезу ДНК та РНК ви-
никає при:

A.Мегалобластнiй анемiї
B. Залiзодефiцитнiй анемiї
C.Апластичнiй анемiї
D. Гемолiтичнiй анемiї
E. Залiзорефрактернiй анемiї

170.На плановому оглядi у хлопчика 5-ти
рокiв в лейкоцитарнiй формулi виявлено:
паличкоядернi нейтрофiли - 2%; сегмен-
тоядернi нейтрофiли - 36%; еозинофiли
- 5%; лiмфоцити - 53%; моноцити - 4%.
Якому з перерахованих станiв вiдповiдає
дана картина?
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A. Лейкоцитарна формула дитини вiдпо-
вiдає другому перехрестовi
B. Iнфекцiйний лiмфоцитоз
C. Iнфекцiйний мононуклеоз
D. Гострий лейкоз
E. Хронiчний лiмфолейкоз

171. У жiнки на 6-му мiсяцi вагiтностi пiд
час огляду виявлено зниження кiлько-
стi еритроцитiв та гемоглобiну, КП- 1,4.
В мазку кровi виявляються мегалоцити,
одиничнi оксифiльнi мегалобласти. Для
якої анемiї характерна зазначена карти-
на?

A.Мегалобластна
B.Апластична
C. Залiзодефiцитна
D. Гостра постгеморагiчна
E. Гемолiтична

172. При пiдрахуваннi лейкограми визна-
ченi клiтини розмiром 12-20 мкм в дiа-
метрi, ядра яких займають рiвну з цито-
плазмою частину клiтини, за формою -
дольчатi, бобовиднi, iнодi сегментованi.
Хроматин ядер пухкий, сiтчастий, тяжи-
стий. Ядерця завуальованi або не визна-
чаються. Цитоплазма блакитно-сiрого
кольору, iнодi має дрiбну неспецифiчну
зернистiсть. Визначте ряд i ступiнь зрiло-
стi цих клiтин:

A. Промоноцити
B.Пролiмфоцити
C.Плазмоцити
D. Нейтрофiльний мiєлоцит
E.Атиповi мононуклеари

173. У жiнки 32-х рокiв, пiсля операцiї
з приводу позаматкової вагiтностi, що
супроводжувалась значною крововтра-
тою, спостерiгались: лейкопенiя, нейтро-
пенiя, тромбоцитоз i нормальнi показни-
ки Hb. Починаючи з 2-ї доби, визначи-
лись ознаки анемiї (Hb- 73 г/л, еритроци-
ти - 2, 1·1012/л). На 3-ю добу спостерiгався
ретикулоцитарний криз, який утримував-
ся впродовж 10 днiв. Про що можуть свiд-
чити такi змiни ретикулоцитозу?

A. Наявнiсть прихованої крововтрати
B. Гальмування регенерацiї еритропоезу
C. Розвиток сладж-синдрому
D. Нормальна регенерацiя еритропоезу
E.Мiєлотоксичний агранулоцитоз

174. До гематологiчного вiддiлення звер-
нулась хвора 67-ми рокiв зi скаргами на
слабкiсть, зниження якостi життя. Змiни
кровi характеризуються нормохромною
нормоцитарною анемiєю, морфологiчни-
ми ознаками дисплазiї в клiтинах еритро-
їдного ряду та наявнiстю 35% кiльцевих
сiдеробластiв в кiстковому мозку. Вира-
жених ознак дисплазiї в клiтинах iнших

лiнiй мiєлопоезу не вiдмiчається. Вмiст
бластiв в кiстковому мозку нижче 5%, а в
ПК вони не визначаються. Яке захворю-
вання кровi є найбiльш iмовiрним у даної
хворої?

A. Рефрактерна анемiя з кiльцевими
сiдеробластами
B. Хронiчний мiєлолейкоз
C. Гострий лейкоз
D. Рефрактерна анемiя з надлишком
бластiв 2
E. Рефрактерна цитопенiя з мультилiнiй-
ною дисплазiєю

175. Змiни кровi хворого 67-ми рокiв ха-
рактеризуються анемiєю, тромбоцитопе-
нiєю та нейтропенiєю. В периферичнiй
кровi та кiстковому мозку виявляються
бласти, якi складають 46%. При цитохi-
мiчному визначеннi активностi МПО та
СЧБ пофарбування бластiв не спостерi-
гається (менше 3% позитивно реагуючих
клiтин). Ваш попереднiй дiагноз:

A. Гострий мiєлоїдний лейкоз з мiнiмаль-
ними ознаками диференцiювання
B. Рефрактерна анемiя з надлишком
бластiв 2
C. Гострий мiєломоноцитарний лейкоз
D.Апластична анемiя
E. Хронiчний мiєлолейкоз

176. Хворий 62-х рокiв звернувся до лiка-
ря зi скаргами на нестерпнi мiгренi, болi в
кiстках та збiльшення селезiнки. В пери-
феричнiй кровi - нейтрофiльний лейко-
цитоз з незначним зсувом влiво, помiрна
базофiлiя та еозинофiлiя, бласти не ви-
значаються. Гемоглобiн - 200 г/л, еритро-
цити - 7 · 109/л, тромбоцити - 430 · 109/л.
В кiстковому мозку спостерiгається гi-
перплазiя, що обумовлена збiльшенням
числа клiтинних елементiв як норобла-
стичного еритропоезу, так i iнших лiнiй
мiєлопоезу. Бласти в межах норми. Яке
захворювання кровi є найбiльш iмовiрне?

A. Справжня полiцитемiя
B.Первинний мiєлофiброз
C. Бластний криз хронiчного мiєлолейко-
зу
D. Хронiчний лiмфолейкоз
E. Гострий лейкоз

177. При обстеженнi хворого 49-ти рокiв
виявленi спленомегалiя, панцитопенiя,
мiєлофiброз. В периферичнiй кровi та
кiстковому мозку наявнi лейкемiчнi клi-
тини середнього розмiру з помiрно ши-
рокою блiдо-блакитною цитоплазмою з
”волосистими” вiдростками, в яких при
цитохiмiчному дослiдженнi виявляється
активнiсть тартрат-резистентної кислої
фосфатази. Про яку патологiю кровi мо-
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жна думати?

A. Волосатоклiтинний лейкоз
B.Первинний мiєлофiброз
C. Хронiчний мiєлолейкоз
D. Гострий лiмфолейкоз
E. Гострий мiєлолейкоз

178. До гастроентеролога звернувся па-
цiєнт 50-ти рокiв зi скаргами на болi в
животi та випорожнення сiруватого ко-
льору. Кал мазеподiбної консистенцiї, не-
сформований, iз запахом прогiрклогожи-
ру. При дослiдженнi виявлено багато сли-
зу, фрагменти неперетравної i перетрав-
ної клiтковини, внутрiшньо- i позаклiтин-
ний крохмаль, багато нейтрального жи-
ру, незмiненi м’язовi волокна, йодофiльна
флора ++. Про який патологiчний процес
можна думати в даному випадку?

A. Недостатнiсть функцiї пiдшлункової
залози
B. Гнилiсна диспепсiя
C.Недостатнiсть травлення в шлунку
D. Ентероколiт
E. Бродильна диспепсiя

179. Хвора 53-х рокiв з дiагнозом ХМЛ,
скаржиться на пiдвищену втому, слаб-
кiсть, пiтливiсть, субфебрильну темпе-
ратуру та болi в лiвому пiдребер’ї. Ви-
значається гепатоспленомегалiя. При до-
слiдженнi периферичної кровi виявле-
но: Hb- 108 г/л, RBC- 3, 4 · 1012/л, WBC-
91 ·109/л, PLT- 391 ·109/л; бласти - 5%; про-
мiєлоцити - 4%, мiєлоцити - 8%; метамi-
єлоцити - 6%; паличкоядернi нейтрофiли
- 22%; сегментоядернi нейтрофiли - 31%;
еозинофiли - 8%; базофiли - 5%; лiмфо-
цити - 9%; моноцити - 2%; ознак дисплазiї
не вiдмiчається. Визначте фазу хронiчно-
го мiєлолейкозу:

A. Розгорнута фаза
B.Фаза бластної кризи
C. Термiнальна фаза
D. Початкова фаза
E.Фаза акселерацiї

180. У кровi хворого 17-ти рокiв, було ви-
явлено трiаду Хазерiка. Якими з пере-
лiчених клiтинних елементiв вона пред-
ставлена?

A. Гематоксилiнове тiло, феномен ”розе-
тки”, клiтини Харгревеса
B. Тарт-клiтини, гематоксилiнове тiло,
уривки ядер цитоплазми
C. Паличкоядернi нейтрофiли, феномен
”розетки”, клiтини Харгревеса
D. Токсогенна зернистiсть нейтрофiлiв,
тарт-клiтини, феномен ”розетки”
E. Гематоксилiнове тiло, гiперсегментацiя
нейтрофiлiв, клiтини Харгревеса

181. У пунктатi кiсткового мозку хворо-
го виявлено клiтини розмiром 20-25 мкм,
якi мають неправильну округло-овальну
форму, маленьке щiльне ядро, ядерця вiд-
сутнi. Подекуди зустрiчаються двоядер-
нi клiтини. Цитоплазма має характерну
порожнисту, пiнисту структуру. Цитохiмi-
чне дослiдження: дифузна реакцiя на лiпi-
ди, слабка РАS-реакцiя та висока актив-
нiсть неспецифiчної естерази. Якi клiти-
ни виявленi в пунктатi кiсткового мозку?

A. Клiтини Нiмана-Пiка
B. Клiтини Гоше
C.Мегалобласти
D. Клiтини Лангерганса
E.Мiєломнi клiтини

182. Морфологiчнi ознаки еритроцитiв
при B12-дефiцитнiй анемiї:

A. Макроцитоз, iнтенсивне забарвлення
(гiперхромiя)
B. Мiкроцитоз, блiде забарвлення зi зна-
чним просвiтленням у центрi
C. Серпоподiбнi еритроцити
D.Овалоцити
E.Мiкроцити, сфероцити

183. Найбiльш точний метод пiдрахунку
тромбоцитiв:

A. Кондуктометричний
B. У камерi Горяєва iз застосуванням
хлориду кокаїну
C. У камерi Горяєва iз застосуванням
оксалату амонiю
D. За допомогою капiляра Панченкова
E. -

184. Хворому 67-ми рокiв проведена ци-
стоскопiя, пiд час якої виявленi ворсино-
подiбнi новоутворення на слизовiй обо-
лонцi сечового мiхура. При цитологiчно-
му дослiдженнi одержаного матерiалу -
групи клiтин iз полiгональних, рiзко полi-
морфних елементiв крупного та дрiбного
розмiру, з короткими грубими вiдростка-
ми; характерно виражений полiморфiзм
ядер, грубий гiперхромний хроматин. Ци-
топлазма негомогенна, фарбується базо-
фiльно. Якiй патологiї вiдповiдає ця ци-
тограма?

A. Перехiдноклiтинний рак сечового
мiхура
B. Доброякiсна папiлома сечового мiхура
C.Анапластичний рак
D.Аденома
E.Аденокарцинома

185. У жiнки 58-ми рокiв з клiнiчними
симптомами аденоми щитоподiбної зало-
зи, при цитологiчному дослiдженнi пун-
ктату виявили, що основну масу станов-
лять свiтлi великi клiтини (вiд 15 до 25
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мкм). Ядра середнього та крупного розмi-
ру перемiщенi до периферiї. Цитоплазма
мiстить багато крупної зернистостi чер-
воного та рожевого кольору. Iз яких клi-
тин сформувалася ця пухлина?

A. В-клiтини (клiтини Ашкеназi)
B.А-клiтини (фолiкулярний епiтелiй)
C. С-клiтини
D. Недиференцiйнi
E. Епiтелiоїднi

186.Пiд час профогляду гiнеколога у жiн-
ки 43-х рокiв був одержаний матерiал iз
шийки матки. В цитологiчних препаратах
визначенi ознаки дискарiозу в клiтинах
багатошарового епiтелiю усiх шарiв (вiд
базального до поверхневого). Ядерно-
цитоплазматичне спiввiдношення у бiк
ядер; контури ядер нерiвнi, ядерний хро-
матин нерiвномiрний. Ядра орiєнтованi в
один бiк. Для якої патологiї це характер-
но?

A. Дисплазiя важка
B. Дисплазiя помiрна
C. Дисплазiя слабка
D. Аденокарцинома
E.Плоскоклiтинний рак

187. До лабораторiї доставлений бiологi-
чний матерiал для проведення загально-
го аналiзу мокротиння хворої 75-ти ро-
кiв, з дiагнозом позалiкарняна пневмонiя,
4 клiнiчна група. При мiкроскопiї маз-
кiв коки у виглядi ”грон винограду”. Яким
збудником викликане захворювання?

A. S. Haemoliticus
B. S. аureus
C. S. pneumoniae
D. P. jirovecii
E. L. pneumophila

188. Хвора 36-ти рокiв скаржиться на го-
ловний бiль, пiдвищення температури тi-
ла до 37,8oC. В зв’язку з позитивними ме-
нiнгеальними симптомами була викона-
на люмбальна пункцiя. Лiквор прозорий,
бiлок - 1,5 г/л, позитивна реакцiя Пандi,
лiмфоцитарний плейоцитоз - 0, 3 · 106/л,
цукор - 5 ммоль/л, хлориди - 60 ммоль/л.
Через 12 годин в пробiрцi утворилась фi-
бринозна плiвка. Яка iмовiрна етiологiя
захворювання?

A. Туберкульозна
B.Менiнгококова
C. Грибкова
D. Вiрусна
E.Пневмококова

189. При пiдрахунку лейкограми виявле-
но 5% клiтин розмiром 9-12 мкм. Ядерно-
цитоплазматичне спiввiдношення зсуну-

то на користь цитоплазми. Ядра у вигля-
дi паличок, джгутiв або пiдковоподiбнi.
Хроматин щiльної структури. Цитопла-
зма рожева з фiолетовою зернистiстю.
Назвiть цi клiтини:

A.Паличкоядерний нейтрофiл
B.Нейтрофiльний мiєлоцит
C.Паличкоядерний еозинофiл
D. Базофiльний метамiєлоцит
E. Еозинофiльний метамiєлоцит

190. Хворий 27-ми рокiв госпiталiзова-
ний зi скаргами на пiдвищення темпе-
ратури тiла, свербiж шкiри, пiтливiсть,
збiльшення шийних та пахвових лiмфо-
вузлiв. В пунктатi лiмфовузла виявленi
клiтини 40-50 мкм в дiаметрi, якi мають
2 дзеркально розташованих ядра. Ядра
овальнi або округлi, хроматин тонко-
дисперсний, рiвномiрно розподiлений по
ядру. В кожному ядрi є нуклеола. Цито-
плазма сiро-блакитна, однорiдна, дрiбно-
вакуолiзована, з дещо фестончастим кра-
єм. Назвiть цi клiтини:

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

191. У хворого 58-ми рокiв, який стра-
ждає на цироз печiнки клiнiчно манiфе-
стується II стадiя печiнкової енцефало-
патiї, яка проявляється дезорiєнтацiєю
у просторi та часi, порушенням пам’ятi,
астерiксiсом, тремором, головним болем,
позiханням, атаксiєю. У кровi зростає рi-
вень амiаку до 80,1 мкмоль/л. Яким мето-
дом треба дослiджувати рiвень амiаку у
кровi?

A. Ферментний (оптичний тест) або iоно-
обмiнна хроматографiя
B. Електрохiмiчний метод (iоноселектив-
ний електрод)
C. Електрофорез на паперi
D. Кiлькiсний метод
E. Бiуретова реакцiя

192. Хвора, 33 роки, фiнансист. Має скар-
ги на жовтяницю, субфебрилiтет, свербiж
шкiри, сеча має темно-бурштиновий ко-
лiр. Склери та шкiра iктеричнi, ксантела-
зми на шкiрi бiля очей. УЗД - гепатоспле-
номегалiя. Лужна фосфатаза пiдвищена
майже втричi, АлАТ- 115 одиниць, АсАТ-
84 одиницi, ГГТ- пiдвищена майже у 10
разiв, загальний бiлiрубiн - 88 мкмоль/л,
онкомаркери негативнi, виявленi АМА.
Встановлено первинний мiлiарний цироз
печiнки. Яким методом будете дослiджу-
вати лужну фосфатазу сироватки кровi?
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A.Метод Боданськi
B.Метод аутосполучення за Берстоном
C.Метод Грехем-Кнолля
D.Метод Лефлера
E.Метод Малонi

193. Тривалiсть життя мiєлобластiв ста-
новить?

A. 18 годин
B. 36 годин
C. 104 години
D. 144 години
E. 4 днi

194. У кiстковому мозку здорових доро-
слих людей кiлькiсть моноцитiв коливає-
ться в межах?

A. 0,7 - 3,1%
B. 12,8 - 23,7%
C. 7 - 12%
D. 8,9 - 16,9%
E. 4,3 - 13,7%

195. При залiзодефiцитнiй анемiї середня
концентрацiя Нb у еритроцитi (МСНС)
становить:

A.Менше 33%
B. 33-37%
C.Менше 37%
D.Менше 40%
E.Менше 25%

196. Дiагноз B12-дефiцитної анемiї вста-
новлюється за наявностi наступних змiн з
боку периферичної кровi:

A. Гiперхромна анемiя, макро- та мегало-
цитоз, гiперсегментацiя ядер нейтрофiлiв,
тiльця Жоллi, зменшена кiлькiсть ретику-
лоцитiв
B. Гiпохромна анемiя, макроцитоз, гiпер-
сегментацiя ядер нейтрофiлiв, зменшена
кiлькiсть ретикулоцитiв
C.Нормохромна анемiя, макро- та мегало-
цитоз, гiперсегментацiя ядер нейтрофiлiв,
зменшена кiлькiсть ретикулоцитiв
D. Гiпохромна анемiя, макро- та мегало-
цитоз, гiперсегментацiя ядер нейтрофiлiв,
тiльця Жоллi, збiльшена кiлькiсть ретику-
лоцитiв
E. Гiперхромна анемiя, гiперсегментацiя
ядер нейтрофiлiв, нормальна кiлькiсть
ретикулоцитiв

197. При хворобi Вiллебранда I типу спо-
стерiгаються наступнi змiни синтезу кру-
пномолекулярного бiлка (VIII:ФВ):

A. Зниження кiлькiсного синтезу без
порушення його структури та активностi
B. Збiльшення кiлькiсного синтезу без
порушення його структури та активностi
C. Зниження кiлькiсного синтезу з пору-
шенням його структури та активностi
D. Порушення його структури та актив-
ностi без зниження кiлькiсного синтезу
E. Вiдсутнi змiни синтезу крупномолеку-
лярного бiлка (VIII:ФВ)

198. Якою є середня рН калу в нормi?

A. 6,8 - 7,6
B. 6,0 - 6,4
C. 6,4 - 6,8
D. 5,5 - 6,0
E. 7,6 - 8,2

199. Абсолютним критерiєм гострого
лейкозу є:

A. Бластнi клiтини в кiстковому мозку (за
мiєлограмою) бiльш 20%
B. Наявнiсть баластних клiтин в перифе-
ричнiй кровi в будь-якiй кiлькостi
C. Бластнi клiтини в кiстковому мозку (за
мiєлограмою) менш 20%
D. Бластнi клiтини в кiстковому мозку (за
мiєлограмою) бiльш 50%
E. Бластна iнфiльтрацiя будь-якого орга-
ну або тканини

200. Абсолютним критерiєм В-
клiтинного хронiчного лiмфолейкозу є:

A. Iмунофенотип пухлинних клiтин CD5+,
CD19+, CD20+, CD23+
B. Iмунофенотип пухлинних клiтин CD5+,
CD19+, CD20+, CD23-, Ki67 50%
C. Абсолютний лiмфоцитоз в кровi, лiм-
фаденопатiя периферичних лiмфатичних
вузлiв, спленомегалiя
D. Абсолютний лiмфоцитоз в перифери-
чнiй кровi бiльш 5,0 тис/мкл
E. Лiмфоцитоз кiсткового мозку бiльш
30%
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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 
 


