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1. При постановцi дiагнозу сублейке-
мiчної форми хронiчного мiєлолейкозу i
остеомiєлофiброзу для пацiєнта має зна-
чення дослiдження:

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

2. У хворого 65-ти рокiв зi спонтанним пе-
реломом гомiлки при дослiдженнi виявле-
ний у сечi бiлок Бенс-Джонса. На пiдставi
цього поставлено попереднiй дiагноз: мiє-
ломна хвороба. Якi клiтини в мiєлограмi
пiдтверджують дiагноз мiєломної хворо-
би?

A. Плазматичнi клiтини всiх ступенiв зрiло-
стi
B. Ретикулярнi клiтини
C. Клiтини Березовського-Штернберга
D. Клiтини Пирогова-Лангханса
E. Значна кiлькiсть промiєлоцитiв

3. При якiй патологiї фетальний гемогло-
бiн значною мiрою пiдвищується?

A. Хвороба Кулi (β-таласемiя)
B. Серповидноклiтинна анемiя
C. Залiзодефiцитна анемiя
D. Лейкоз
E. -

4. Активнiсть якого ферменту знижує-
ться при хронiчних захворюваннях печiн-
ки, особливо при цирозi?

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

5. У хворого 35-ти рокiв дiагностований
хронiчний гастрит. Пiд час iнтрагастраль-
ної рН-метрiї концентрацiя вiльних водне-
вих iонiв у пiлоричному вiддiлi шлунку бу-
ла 1,2. Про що свiдчить таке значення рН?

A. Гiперациднiсть
B. Нормоациднiсть
C. Гiпоациднiсть
D. Анациднiсть
E. -

6. У хворої бiль у правому пiдребер’ї, ну-
дота, блювання. Лабораторнi показники:
гiпербiлiрубiнемiя, бiлiрубiнурiя, позитив-
на реакцiя на жовчнi пiгменти, активнiсть
лужної фосфатази пiдвищена, активнiсть
амiнотрансфераз нормальна, рiвень хо-
лестерину в сироватцi кровi пiдвищений.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

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

7.Хворий 35-ти рокiв надiйшов у лiкарню з
явищами iнтоксикацiї: блювання, запамо-
рочення, головний бiль. В анамнезi: пере-
несений грип 3 тижнi тому. У сечi: вiдносна
густина - 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

8. Ургентно надiйшов 65-рiчний чоловiк,
виснажений, скаржився на сильний го-
ловний бiль, затерпання кiнцiвок. Спосте-
рiгалося блювання. АТ- 155/95 мм рт.ст.
Кров: Na+ - 145 ммоль/л,K+ - 5,8 ммоль/л,
креатинiн - 1,25 ммоль/л, сечовина - 28,5
ммоль/л. Сеча: Na+ - 62 ммоль/л, K+ - 35
ммоль/л. Поставте дiагноз:

A. Хронiчна ниркова недостатнiсть
B. Гостра ниркова недостатнiсть
C. Гiперальдостеронiзм
D. Гiпоальдостеронiзм
E. Нецукровий дiабет

9. 60-рiчний чоловiк надiйшов у лiкарню
через 2 днi пiсля появи болю за грудиною.
Аналiз кровi: креатинкiназа - 24000 Од/л,
АсАТ- 330 Од/л, АлАТ- 650 Од/л. Поставте
дiагноз:

A. Iнфаркт мiокарда
B.Напад стенокардiї
C. Нестабiльна стенокардiя
D.Мiозит
E. Невралгiя

10. У хворої похилого вiку гепатосплено-
мегалiя, нормохромна анемiя, еритроцити
- 3, 0 · 1012/л, лейкоцити - 40 · 109/л, тром-
боцити - 400 · 109/л. В гемоцитограмi 89%
становлять сегментоядернi i паличкоядер-
нi форми нейтрофiлiв. Кiстковий мозок
гiперклiтинний за рахунок нейтрофiльних
гранулоцитiв, Л:Е=20:1. В нейтрофiлах пiд-
вищена активнiсть лужної фосфатази. Вiд-
сутнi ознаки мiєлодисплазiї.Молекулярно-
генетичнi аномалiї не виявленi. Яке захво-
рювання кровi є найбiльш iмовiрним?

A. Хронiчний нейтрофiльний лейкоз
B. Справжня полiцитемiя
C. Первинний мiєлофiброз
D. Есенцiальна тромбоцитемiя
E. Запальний процес
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11.У хворого в нативному препаратi жовчi
(порцiя А i Б) виявленi круглi дистрофiчно
змiненi клiтини цилiндричного епiтелiю
12-палої кишки, якi на 1/3 перевищують
дiаметр лейкоцита. Яку назву мають цi клi-
тини?

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

12. В лабораторiю доставлена асцитична
рiдина геморагiчного характеру. При мi-
кроскопiї: велика кiлькiсть мезотелiю з
ознаками пролiферацiї та гiперплазiї. Зу-
стрiчаються багатошаровi пласти сосочко-
подiбних i залозистих структур, утворених
округлими клiтинами з вираженим полi-
морфiзмом ядер i ядерець. При якiй пато-
логiї зустрiчається така цитограма?

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

13. Хворому з тяжкою травмою пiдклю-
чили апарат штучного дихання. Пiсля по-
вторних дослiджень показникiв кислотно-
основної рiвноваги (КОР) знайдено зни-
ження 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

14. Хвора 68-ми рокiв, яка страждає на
ревматоїдний артрит, перенесла операцiю
ендопротезування кульшового суглоба, пi-
сля якої виникло ускладнення - тромбоем-
болiя легеневої артерiї. Пiсля проведен-
ня гепаринотерапiї призначено лiкування
варфарином. Пiсля виписки з клiнiки хво-
рiй треба кожнi 3 тижнi проходити дослi-
дження:

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

15. У хворої 17-ти рокiв скарги на слаб-
кiсть, сухiсть шкiри, випадiння волосся, за-
палення слизових оболонок ротової поро-
жнини, слабкiсть в м’язах. Вмiст Hb i кiль-
кiсть еритроцитiв в межах норми, проте

знижена концентрацiя феритину, сирова-
ткового залiза, збiльшено вмiст трансфе-
рину. Еритроцитарнi iндекси (МСV, MCH,
MCHС) в межах норми. Зробiть висновок:

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

16. Хворий 73-х рокiв надiйшов у гемато-
логiчне вiддiлення з геморагiчним синдро-
мом. У кровi: лейкоцити - 42·109/л, еритро-
цити - 3, 1 · 1012/л, Нb- 107 г/л, тромбоцити
- 99 · 109/л. Лейкоцитарна формула: бла-
сти - 70%, паличкоядернi - 2%, сегменто-
ядернi - 13%, лiмфоцити - 15%. Цитохiмiя
бластних клiтин: МПО слабкопозитивна
в 10%, PAS-позитивна реакцiя у дифузнiй
формi; неспецифiчна естераза позитивна в
100%, яка повнiстю пригнiчується фтори-
дом натрiю. Назвiть варiант лейкозу:

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

17. Хворiй 58 рокiв. Скарги на бiль у кiс-
тках. При обстеженнi виявленi вогнища
остеолiзу в ребрах, черепi, тазових кiс-
тках. При дослiдженнi мiєлограми вияв-
лено панцитопенiю за трьома паростками,
46% становлять анаплазованi плазматичнi
клiтини. У сечi протеїнурiя. Яку патологiю
можна припустити?

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

18. При дослiдженнi периферичної кро-
вi хворого виявлено лейкопенiю, тром-
боцитопенiю, ознаки гiперхромної анемiї.
Кiстковий мозок гiперклiтинний, iндекс
Л:Е=1:6. Серед еритрокарiоцитiв перева-
жають клiтини гiгантських розмiрiв (бiль-
ше 25 мкм) з нiжносiтчастою хроматино-
вою структурою ядер, базофiльною цито-
плазмою. Дозрiвання нейтрофiлiв уповiль-
нено, серед останнiх багато гiгантських
мiєлоцитiв i метамiєлоцитiв, гiперсегмен-
тованих нейтрофiлiв. Для якої патологiї
характерна зазначена картина?

A.Мегалобластна анемiя
B. Гемолiтична анемiя
C. Залiзодефiцитна анемiя
D. Апластична анемiя
E. Гостра постгеморагiчна анемiя
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19. При проведеннi аналiзу сечi хворого
встановлено: сеча каламутна, стiйка пiу-
рiя (нейтрофiли переважно цвяхоподiбної
форми), мiкрогематурiя (еритроцити пе-
реважно вилуженi). Виявлено: гiгантськi
багатоядернi клiтини, схожi на клiтини
Пирогова-Лангханса, епiтелiоїднi клiтини.
У зафарбованих за Цiлем-Нiльсеном пре-
паратах спостерiгаються кислотостiйкi ба-
ктерiї. Яку патологiю можна припустити?

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

20. У хворого з свербежем шкiри, жовтя-
ницею, ахолiчним випорожненням та се-
чею темного кольору при лабораторно-
му обстеженнi виявлено збiльшення кон-
центрацiї в сироватцi лужної фосфатази,
γ-глютамiлтранспептидази, загального хо-
лестеролу, жовчних кислот. Про який син-
дром ураження печiнки свiдчать цi данi?

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

21. Хворий 17-ти рокiв має дiагноз: го-
стрий лейкоз. При дослiдженнi кровi вияв-
лено: еритроцити - 1, 8 · 1012/л, лейкоцити -
80 · 109/л, сегментоядернi - 7%, лiмфоцити
- 10%, бласти - 83%, ШОЕ- 50 мм/год. У
бластах реакцiя на пероксидазу позитивна,
ШИК-реакцiя - позитивна, дифузна, реа-
кцiя на лiпiди - позитивна. Який варiант
лейкозу у хворого?

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

22. Хворiй 18-ти рокiв встановлений дiа-
гноз гострого лейкозу. Виражений гемора-
гiчний синдром. У кровi 64% полiморфних
бластiв з рясною зернистiстю. В частинi
бластiв виявленi палички Ауера. Реакцiя
на пероксидазу i сульфатованi кислi муко-
полiсахариди - позитивна. Назвiть варiант
лейкозу:

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

23. Хвора 48-ми рокiв. У периферичнiй

кровi гiперлейкоцитоз - 600 · 109/л, ней-
трофiльоз, зсув нейтрофiлiв до промiєло-
цитiв, 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

24. У хворого гiпохромна анемiя: кiлькiсть
еритроцитiв - 3, 5 · 1012/л, гемоглобiн - 86
г/л, кольоровий показник - 0,74. У кровi
анiзоцитоз за рахунок мiкроцитiв. Кiль-
кiсть залiза знижена, кiлькiсть феритину
знижена, загальна залiзозв’язувальна зда-
тнiсть сироватки пiдвищена. Результати
дослiджень якої анемiї представленi?

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

25. У дiвчини 12-ти рокiв раптово пiдви-
щилася температура тiла до 39oC , виник
головний бiль, бiль у м’язах. При оглядi:
позитивний менiнгеальний синдром. Пiсля
проведення люмбальної пункцiї стан зна-
чно покращився. В спинномозковiй рiди-
нi виявлено пiдвищення тиску до 400 мм
вод.ст., лiквор прозорий, безколiрний, бi-
лок - 0,37 г/л, цукор - 3,2 ммоль/л. Незна-
чний лiмфоцитарний плеоцитоз. Встано-
вiть попереднiй дiагноз:

A. Серозний менiнгiт
B.Полiомiєлiт
C. Туберкульозний менiнгiт
D. Клiщовий енцефалiт
E. Субарахноїдальний крововилив

26. Пацiєнт 38-ми рокiв надiйшов до клiнi-
ки зi скаргами на високу температуру тiла,
бiль в дiлянцi попереку. У хворого дiурез
до 3-х лiтрiв; рН- 5,6; вiдносна густина -
1006; бiлок - 0,99 г/л. Осад об’ємний, пу-
хкий. При мiкроскопiчному дослiдженнi
осаду: лейкоцити вкривають все поле зору,
окремо та у виглядi гнiйних грудочок; ери-
троцити вилуженi, поодинокi в полi зору;
клiтини епiтелiю нирок - 1-2 не в кожному
полi зору; подекуди зустрiчаються клiтини
сечового мiхура та ниркових мисок. Ци-
лiндри: гiалiновi, зернистi, 3-5 в препаратi.
Слиз - помiрна кiлькiсть; оксалати - неве-
лика кiлькiсть; бактерiї - велика кiлькiсть.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Гострий пiєлонефрит
B. Гострий гломерулонефрит
C. Хронiчний пiєлонефрит
D. Гостра ниркова недостатнiсть
E. Нефротичний синдром

27. При морфологiчному дослiдженнi пi-
хвового мазку жiнки 27-ми рокiв на тлi
детриту виявлено помiрну кiлькiсть ней-
трофiлiв в полi зору, клiтини плаского епi-
телiю рiзних шарiв слизової оболонки пi-
хви, макрофаги, гiстiоцити. Флора кокова,
помiрна кiлькiсть. Виявленi найпростiшi:
розмiром близько 15 мкм, округлої форми,
мають ядро у виглядi сливової кiсточки,
при фарбуваннi за Романовським набу-
вають вишневого кольору, голуба вакуо-
лiзована цитоплазма. Який вид збудника
знайдено?

A. Трихомонади
B.Амеби
C. Лямблiї
D. Гонококи
E. Блiда трепонема

28. У пацiєнта 38-ми рокiв скарги на перiо-
дичний бiль ниючого характеру в дiлянцi
промежини, загальну слабкiсть, пригнiче-
ний стан. При дослiдженнi еякуляту вияв-
ленi вiдхилення вiд норми: у кiнезисграмi
- астенозооспермiя, кiлькiсть лейкоцитiв
- 15-20 в полi зору мiкроскопу, подекуди
виявленi шаруватi тiльця простати та епi-
телiй передмiхурової залози з дистрофi-
чними змiнами - 2-3 в п/зору мiкроскопу.
Спостерiгаються слиз та агрегацiя сперма-
тозоїдiв ++. Який дiагноз можна припусти-
ти?

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

29. В лабораторiю надiйшов зразок еяку-
ляту хворого 35-ти рокiв. Пiд час дослi-
дження виявлено: кiлькiсть - 2 мл, рН- 7,8,
колiр - сiруватий, прозорiсть - слабко ка-
ламутна, в’язкiсть - 0,3 см. Мiкроскопiчне
дослiдження: клiтини сперматогенезу - 1-2
не в кожному полi зору мiкроскопу, лейко-
цити - 5-6 у полi зору мiкроскопу, лiпоїднi
тiльця - значна кiлькiсть. Сперматозоїдiв
не виявлено. Який лабораторний висновок
можна зробити?

A. Азооспермiя
B.Аспермiя
C. Пiоспермiя
D. Астенозооспермiя
E. Тератозооспермiя

30. При лабораторному дослiдженнi у па-
цiєнта в сироватцi кровi виявлено: вмiст
загального бiлiрубiну - 180,2 мкмоль/л,
концентрацiя некон’югованого - 162,6

мкмоль/л. Для якої патологiї це найбiльш
характерно?

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

31. При аналiзi плеврального пунктату
встановлено: плевральна рiдина зелено-
жовтого кольору, каламутна, гнiйна. Вiд-
носна густина становить 1,025, бiлок - 40
г/л. При мiкроскопiчному дослiдженнi на
тлi клiтинного детриту виявлена велика
кiлькiсть нейтрофiльних гранулоцитiв час-
тково з дегенеративними змiнами (токсо-
генна зернистiсть), макрофагiв та еози-
нофiлiв поодиноких в полi зору, клiтини
мезотелiю, мiсцями у станi пролiферацiї.
Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Гнiйний плеврит
B.Мезотелiома
C. Туберкульозний плеврит
D.Метастаз раку в серознi оболонки
E. Бронхiальна астма

32. У хворого 46-ти рокiв зiбрано 170 мл
ранкового мокротиння гнилiсно-слизового
характеру, з неприємним запахом. Вiдстоя-
ний, зразок розподiлився на три шари. У
нативному препаратi виявлено макроско-
пiчно: пробки Дiтрiха; мiкроскопiчно: ней-
трофiльнi гранулоцити майже на усе по-
ле зору, здебiльшого зруйнованi, кров’я-
ний пiгмент гематоїдин, незначну кiлькiсть
кристалiв жирних кислот. Про яку патоло-
гiю свiдчать елементи мокротиння?

A. Бронхоектатична хвороба
B. Бронхiальна астма
C. Пневмонiя
D. Туберкульоз легень
E. Гострий бронхiт

33. В Українi бiльше двох десяткiв рокiв в
клiнiко-дiагностичних лабораторiях пра-
цюють рiзнi спецiалiсти, якi мають серти-
фiкат за фахом: ”клiнiчна бiохiмiя”, ”клi-
нiчна лабораторна дiагностика”, ”клiнiчна
цитологiя”, ”лабораторна iмунологiя”, ”ге-
нетика лабораторна”, ”мiкробiологiя i вiру-
сологiя” та iншi. Бiльшiсть з цих спецiаль-
ностей ”вузькi”, але одна є загальною. Яка
загальна лабораторна спецiальнiсть є в
Українi?

A. Клiнiчна лабораторна дiагностика
B. Клiнiчна бiохiмiя
C. Лабораторна iмунологiя
D. Клiнiчна цитологiя
E. Генетика лабораторна

34. Пацiєнту з ожирiнням призначено пе-
роральний тест толерантностi до глюкози.
Про порушення толерантностi до глюкози
свiдчать такi показники концентрацiї глю-
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кози у плазмi венозної кровi через 2 години
пiсля перорального глюкозного наванта-
ження:

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

35. У хворої 24-х рокiв лихоманка, слаб-
кiсть, вiдсутнiсть апетиту, збiльшенняший-
них лiмфатичних вузлiв, гепатоспленоме-
галiя. В кровi: анемiя гiпохромна, лейкоци-
ти - 40 · 109/л, бласти - 81%, паличкоядер-
нi - 2%, сегментоядернi - 4%, лiмфоцити
- 13%. Тромбоцитопенiя. Яке дослiдження
необхiдно провести для верифiкацiї варiан-
ту гострого лейкозу?

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

36. Жiнка 27-ми рокiв звернулася до лiка-
ря зi скаргами на дискомфорт в статевих
органах, прозорi видiлення. Мiкроскопiя
цитологiчного мазка: в деяких клiтинах
цилiндричного епiтелiю визначенi округлi
структури, розмiром 10-25 мкм, якi мiстять
дрiбнi зернята сiро-фiолетового кольору.
Ядра розташованi ексцентрично. Цито-
плазма вузька (фарбування за Паппенгей-
мом). Яку патологiю можна припустити?

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

37.Пенсiонер звернувся до лiкаря зi скарга-
ми на бiль у правому пiдребер’ї. За остан-
нiй тиждень спостерiгається сеча темного
кольору, а каловi маси знебарвленi. У па-
цiєнта порушена екскреторна функцiя пе-
чiнки. Серед наведених тестiв виберiть бi-
охiмiчний тест, який характеризує цю фун-
кцiю печiнки:

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

38.У вiддiлення iнтенсивної терапiї достав-
лено жiнку 50-ти рокiв з дiагнозом iнфаркт
мiокарда. Активнiсть якого ферменту бу-
де найбiльш пiдвищена впродовж перших
двох дiб?

A. Креатинфосфокiнази (КФК-МВ)
B.Аспартатамiнотрансферази
C. Аланiнамiнотрансферази
D. ЛДГ4
E. ЛДГ5

39. У лiкувально-профiлактичному закла-
дi планується реорганiзацiя лабораторних
пiдроздiлiв. Органiзацiйна структура лабо-
раторної служби залежить вiд:

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

40. У хворої 54-х рокiв збiльшенi регiонар-
нi лiмфовузли, виражена гепатоспленоме-
галiя. В периферичнiй кровi нормохромна
анемiя, виражений лейкоцитоз, лiмфоци-
ти - 87%, в пунктатi кiсткового мозку ви-
значається гiперплазiя клiтин лiмфоїдного
ряду 69%. Яке захворювання можна при-
пустити?

A. Хронiчний лiмфолейкоз
B. Гострий лейкоз
C. Апластична анемiя
D. Хронiчний мiєлолейкоз
E. Лейкемоїдна реакцiя

41. У хворого 42-х рокiв носова кровотеча
нез’ясованого генезу. Кiлькiсть тромбоци-
тiв, АЧТЧ, ПЧ, фiбриноген у межах ре-
ферентних величин. Пiд час дослiдження
агрегацiйної функцiї тромбоцитiв з АДФ
вiдзначено 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

42. Хвора 29-ти рокiв госпiталiзована з
проявами геморагiчного синдрому. Дайте
висновок про причину кровотечi за резуль-
татами дослiджень: ер.- 3, 1 · 1012/л; лейк.-
3, 7·109/л; тромб.- 250·1012 /л. Коагулограма:
АЧТЧ подовжений, агрегацiя тромбоцитiв
з АДФ у нормi, з ристомiцином - знижена:

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

43. У хворого 7-ми рокiв пiсля нездужан-
ня та лихоманки, якi зникли протягом до-
би, в аналiзi кровi виявлено лейкоцитоз -
21 · 109/л, абсолютний лiмфоцитоз, нейтро-
пенiя, в лейкоформулi виявлено 5% атипо-
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вих мононуклеарiв. Лiмфовузли збiльшенi,
болючi, еластичнi, рухливi. Який патологi-
чний процес можна припустити?

A. Iнфекцiйний лiмфоцитоз
B. Хронiчний лiмфолейкоз
C. Апластична анемiя
D. Лейкемоїдна реакцiя мiєлоїдного типу
E. -

44. До пульмонологiчного вiддiлення звер-
нулась пацiєнтка 35-ти рокiв з дiагнозом:
пневмонiя нижньої долi правої легенi. У
лейкоцитарнiй формулi: мiєлоцитiв - 2%,
метамiєлоцитiв (юних) - 8%, паличкоядер-
них - 10%, сегментоядерних - 40%. Як на-
зивається такий зсув лейкоцитарної фор-
мули?

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

45. У хворої 60-ти рокiв в анамнезi папiло-
ма сечового мiхура. При цитологiчному
дослiдженнi осаду сечi виявленi полiмор-
фнi клiтини перехiдного епiтелiю з озна-
ками злоякiсностi. Який цитологiчний ви-
сновок можна зробити?

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

46. Хвора 43-х рокiв потрапила в клiнiку з
нападом iнтенсивного болю в поперековiй
дiлянцi справа, нестримнi позиви до сечо-
випускання. Загальний аналiз сечi: питома
вага - 1,024, бiлок - 0,033 г/л, еритроцити на
все поле зору, лейкоцити - 7-8 в полi зору.
Яке захворювання у пацiєнтки?

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

47. Жiнка 48-ми рокiв надiйшла у лiкар-
ню з рiзким постiйним болем у верхнiй
половинi живота, який вiддає у лiве пле-
че, лопатку, за грудину. Бiль виник через
6 годин пiсля прийому жирної їжi. Об’є-
ктивно: шкiра блiда, холодний пiт, пульс -
100/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. У анамнезi: ви-
разкова хворобашлунку. Лабораторнi данi:
пiдвищення ШОЕ, лейкоцитоз, пiдвищен-
ня активностi α-амiлази, лiпази, трипсину.
Поставте дiагноз:

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

48. У хворої 45-ти рокiв пiд час дослiджен-
ня пiхвового мазка виявлено: велика кiль-
кiсть лейкоцитiв, грамнегативнi диплоко-
ки, розташованi переважно внутрiшньо-
клiтинно, iншi мiкроорганiзми вiдсутнi.
Для якого захворювання характерна та-
ка картина?

A. Гостра гонорея
B. Сифiлiс
C. Трихомонiаз
D. Хламiдiоз
E. -

49. Хворий скаржиться на напади головно-
го болю, нудоту, тахiкардiю, пiдвищеним
АТ, турбує бiль за грудиною, м’язовий тре-
мор, iнодi судоми. Пiд час лабораторно-
го дослiдження було виявлено збiльшений
вмiст у сечi ванiлiлмигдалевої кислоти -
50 мкмоль/добу (норма 35 мкмоль/добу).
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

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

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

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

51. У хворого 40-ка рокiв пiд час бiохiмi-
чного дослiдження кровi виявлено: пла-
зма прозора, холестерин - 5,2 ммоль/л, ХС-
ЛПВЩ - 0,94 ммоль/л, iндекс атерогенно-
стi - 4,5 од. Стан лiпiдного спектру можна
розцiнити як:

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

52.У диференцiальнiй дiагностицi абсолю-
тного i вiдносного дефiциту залiза допомо-
же визначення:
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A. Вмiсту феритину
B. Загальної залiзозв’язувальної здатностi
C. Коефiцiєнта насичення трансферину
залiзом
D. Залiза сироватки кровi
E. -

53. У хворого при проведеннi аналiзу сечi
виявлено: глюкоза - 3%, вiдносна густина
сечi - 1001. Глюкозотолерантний тест не
змiнений. Можна припустити:

A. Нирковий дiабет
B. Цукровий дiабет
C. Тиреотоксикоз
D. Порушення толерантностi до глюкози
E. -

54. Чоловiк 54-х рокiв хворiє на iнсулiно-
залежний цукровий дiабет. Перехворiв на
ангiну, пiсля чого посилилася спрага, з’я-
вилися нудота, блювання, бiль у животi,
сонливiсть. Вночi втратив свiдомiсть. Об’є-
ктивно: пульс - 125/хв., АТ- 80/45 мм рт.ст.,
шкiра суха. Дихання шумне. Печiнка +4 см.
Глюкоза кровi - 32 ммоль/л. Яким буде най-
бiльш iмовiрний лабораторний дiагноз?

A. Кетоацидотична кома
B. Уремiчна кома
C. Гiперосмолярна кома
D. Гiпоглiкемiчна кома
E. Печiнкова кома

55. Хвора 19-ти рокiв надiйшла до лiкарнi
у дуже тяжкому станi, млява, адинамiчна.
Рiзко виражена блiдiсть шкiри та слизо-
вих оболонок. Температура тiла - 39-40oC .
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, гемо-
глобiн - 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%, сегменто-
ядернi нейтрофiли - 9%, лiмфоцити - 88%,
моноцити - 1%, еозинофiли - 0,5%, ШОЕ-
80 мм/год. Еритроцити - нормохромнi, нор-
моцитарнi. Який iмовiрний лабораторний
дiагноз?

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

56. До приймального вiддiлення лiкарнi
звернулася жiнка 48-ми рокiв зi скаргами
на кровотечi з носа, ясен, геморагiї на тiлi
у виглядi петехiй та екхiмозiв, якi лока-
лiзуються у мiсцях тертя одягу. У кровi:
лейкоцити - 12 · 109/л, помiрна анемiя, лей-
коцитарна формула без вiдхилень, ШОЕ-

25 мм/год, рiвень тромбоцитiв знижений.
Тривалiсть кровотечi подовжена, час зсi-
дання кровi та ретракцiя кров’яного згус-
тку - не змiненi. Який попереднiй дiагноз?

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

57. У хворого дефекацiя 2-3 рази на добу,
кiлькiсть невелика, має вигляд дрiбних гру-
дочок, вкритих рясним слизом. Колiр калу
темно-коричневий, консистенцiя щiльна,
гомогенна, реакцiя лужна. При мiкроско-
пiчному дослiдженнi на тлi дрiбнозерни-
стої маси детриту виявляються поодино-
кi перетравленi м’язовi волокна, незна-
чна кiлькiсть солей жирних кислот. Слиз
безструктурний, в окремих його дiлянках
вдається виявити зруйнованi лейкоцити та
клiтини цилiндричного епiтелiю. Який ла-
бораторний дiагноз?

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

58. У хворої дитини 12-ти рокiв пiсля вве-
дення сироватки виникла гiперемiя та
шкiрний висип на мiсцi iн’єкцiї. На 3 до-
бу пiдвищилася температура тiла до 39oC ,
з’явився полiморфний висип на шкiрi, бiль
та скутiсть у суглобах. У кровi: лейкоцити
- 2, 0 · 109/л, еозинофiли - 14%, лiмфоцити -
50%,ШОЕ- 50 мм/год. Який лабораторний
дiагноз?

A. Сироваткова хвороба
B. Синдром Лайєлла
C. Кропив’янка
D.Медикаментозний дерматит
E. Токсикодермiя

59. У лабораторiї впроваджують нову ме-
тодику дослiдження рiвня глюкози се-
чi. Завiдувач лабораторiєю дав завдання
лiкарю-лаборанту провести аналiтичний
етап контролю якостi. Що повинен зроби-
ти лiкар-лаборант?

A. Контроль вiдтворюваностi та контроль
правильностi
B. Контроль вiдносностi та контроль iмо-
вiрностi
C. Контроль якостi та контроль кiлькостi
D. Контроль позитиву та контроль негати-
ву
E. Контроль спостереження та контроль
виконання

60. При гемофiлiї В спостерiгається спад-
ковий дефiцит наступного чинника згор-
тання кровi:
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A. IХ
B. Х
C. VIII
D. V
E. VII

61. Онкотичний тиск кровi хворого, до-
ставленого в лiкарню, склав 5,9 атм. На-
слiдком змiни яких бiохiмiчних констант
кровi є вказаний показник?

A. Альбумiнiв
B. Холестеролу
C. Загальних лiпiдiв
D. Амiаку
E. Сечовини

62. Пацiєнту з пiдозрою на iшемiчну хво-
робу серця призначено визначення кон-
центрацiї загального холестеролу. Протя-
гом якого часу концентрацiя холестеролу
в плазмi залишається стабiльною за умови
зберiгання зразка при 4oC?

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

63. У жiнки 42-х рокiв при цитологiчному
дослiдженнi мазкiв iз шийки матки перева-
жають клiтини з ознаками атипiї, що роз-
ташованi переважно у виглядi синцитiо-
подiбних скупчень. Розмiр клiтин варiює-
ться вiд дрiбних до великих. Ядра клiтин
полiморфнi, розрiзняються за розмiрами,
орiєнтованi в рiзних напрямках, нашарову-
ються одне на одного, часто гiперхромнi,
з грубозернистим хроматином, зустрiчаю-
ться 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

64. У хворої скарги на високу температуру,
бiль в дiлянцi щитоподiбної залози, що iр-
радiює у вуха. В кровi нейтрофiльний лей-
коцитоз, пiдвищена ШОЕ. Пальпаторно:
в дiлянцi щитоподiбної залози визначає-
ться флюктуацiя. Пунктат має гнiйний ха-
рактер. В цитологiчному препаратi, одер-
жаному з пунктату - велика кiлькiсть ней-
трофiльних гранулоцитiв переважно деге-
неративно змiнених i зруйнованих, неба-
гато макрофагiв i фолiкулярних клiтин з
ознаками вираженої дегенерацiї. Який ци-
тологiчний дiагноз?

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

65. Хвора 52-х рокiв звернулася до лiкаря
зi скаргами на слабкiсть, болiсне свербiння
шкiри пiсля вмивання, важкiсть у головi,
мiгренi, змiну забарвлення та болючiсть
кистей i пальцiв рук при контактi з пре-
дметами. Об’єктивно: гiперемiя обличчя,
шиї та кiнцiвок. Селезiнка на 4 см нижче
краю реберної дуги. У кровi: лейкоцити -
9, 9 · 109/л, еритроцити - 6, 9 · 1012/л, Нb- 194
г/л, тромбоцити - 565·109/л. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?

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

66. Хворий 62-х рокiв впродовж року вiд-
значає втому, пiтливiсть, бiль у лiвому
пiдребер’ї, особливо пiсля їжi. Об’єктив-
но: спленомегалiя. У кровi: еритроцити -
2, 6 ·1012/л, Нb- 100 г/л, КП- 0,87, лейкоцити
- 200 ·109/л, тромбоцити - 700 ·109/л. Лейко-
формула: базофiли - 7%, еозинофiли - 5%,
бласти - 2%, промiєлоцити - 2%, мiєлоцити
- 15%, метамiєлоцити - 18%; паличкоядер-
нi - 15%, сегментоядернi - 34%, лiмфоцити
- 2%; ознак дисплазiї не спостерiгається.
ШОЕ- 25 мм/год. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Хронiчна фаза хронiчного мiєлолейкозу
B. Фаза акселерацiї хронiчного мiєлолей-
козу
C. Бластний криз хронiчного мiєлолейкозу
D. Атиповий хронiчний мiєлолейкоз
E. Гострий лейкоз

67. В клiнiко-дiагностичну лабораторiю
доставлено невелику кiлькiсть слизово-
го, в’язкого, склоподiбного мокротиння.
Макроскопiчно були виявленi спiралi Кур-
шмана. При мiкроскопiї: цилiндричний
епiтелiй, еозинофiли, кристали Шарко-
Лейдена. Яку патологiю можна припусти-
ти?

A. Бронхiальна астма
B. Гострий бронхiт
C. Хронiчний бронхiт
D. Бронхоектатична хвороба
E. Крупозна пневмонiя

68. До лiкаря звернувся пацiєнт 55-ти рокiв
зi скаргами на рiзкий бiль у правому пiд-
ребер’ї, пожовтiння та свербiж шкiри. У
кровi: лейкоцитоз з нейтрофiльним зсувом
влiво. В сироватцi кровi: загальний бiлiру-
бiн - 120 мкмоль/л, прямий - 90 мкмоль/л. В
сечi: рiзко позитивна реакцiя на бiлiрубiн
(++++). В калi вiдсутнiй стеркобiлiн. Для
якої патологiї характерна така картина?



Крок 3 Лабораторна дiагностика (україномовний варiант) 2018 рiк, осiнь 9

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

69. До гастроентеролога звернулася жiнка
45-ти рокiв зi скаргами на метеоризм та
частi рiдкi випорожнення. В ходi фiзико-
хiмiчного дослiдження калу виявлено: кон-
систенцiя кашкоподiбна, колiр свiтло-
коричневий, реакцiя кисла. При мiкроско-
пiї калу виявлено: велику кiлькiсть пере-
травленої клiтковини, крохмалю, йодо-
фiльної флори, небагато перетравлених
м’язових волокон, вiдсутнiсть слизу. Який
патологiчний процес можна припустити?

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

70. До лабораторiї надiйшла на аналiз мiє-
лограма пацiєнта з гострим лейкозом у
стадiї ремiсiї. У мiєлограмi цього пацiєнта
бластнi клiтини НЕ ПОВИННI перевищу-
вати наступну межу:

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

71. У вiддiлення кишкових iнфекцiй на-
дiйшов пiдлiток зi скаргами на зниження
апетиту, частi рiдкi випорожнення, метео-
ризм, бiль в епiгастрiї та в правому пiдре-
бер’ї рiзної iнтенсивностi. При мiкроскопiї
свiжовидiлених фекалiй хворого (натив-
ний препарат), були виявленi цисти, що
мають овальну форму з товстою оболон-
кою. У другому препаратi, зафарбованому
розчином Люголя, цисти набули жовто-
коричневого кольору, всерединi видно 4
ядра. Про який збудник йдеться?

A. Лямблiї
B. Токсоплазма
C.Малярiйний плазмодiй
D. Гострики
E. Трипаносома

72. До лiкаря звернулася пацiєнтка зi скар-
гами на бiль при сечовипусканнi. В ходi
лабораторного дослiдження встановлено,
що сеча каламутна, питома вага - 1018, реа-
кцiя - лужна. При мiкроскопiї: епiтелiй по-
лiморфний - 2-3, поодинокий перехiдний
епiтелiй, лейкоцити на все поле зору. Яку
патологiю можна припустити?

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

73. Пацiєнту призначено копрологiчне до-
слiдження. У нативному препаратi з до-
даванням судану III виявлено округлi й
овальнi краплi, кристали у виглядi нiжних,
довгих, розрiзнених або зiбраних у купки
голок i грудочок неправильної форми. При
фарбуваннi 0,5% метиленовим синiм всi
краплi забарвилися в синiй колiр. Якi стру-
ктури виявленi в ходi дослiдження?

A. Краплi жирних кислот
B. Солi жирних кислот (мила)
C. Краплi нейтрального жиру
D. Неперетравлена клiтковина
E. Перетравлена клiтковина

74. У хворого з жовтяницею встановле-
но пiдвищення у плазмi кровi вмiсту за-
гального бiлiрубiну за рахунок непрямого
(вiльного) бiлiрубiну, у калi та сечi високий
вмiст стеркобiлiну, рiвень прямого (зв’яза-
ного) бiлiрубiну в плазмi кровi в межах
норми. Який вид жовтяницi можна припу-
стити?

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

75. Пiдвищення у кровi непрямого та пря-
мого бiлiрубiну, поява в сечi прямого бiлi-
рубiну та уробiлiногену, зниження стерко-
бiлiну в калi є ознаками:

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

76. Розширена лiпiдограма хворого: кон-
центрацiя загального холестеролу - 7,0
ммоль/л, ЛПВЩ - 0,8 ммоль/л, ЛПНЩ - 4,8
ммоль/л, триглiцериди - 1,2 ммоль/л. Який
варiант дислiпопротеїнемiї за Фредрiксе-
ном можна припустити у пацiєнта?

A. IIа
B. IIb
C. I
D. III
E. IV

77. У пацiєнта, що хворiє на цукровий
дiабет, визначили вмiст глiкозильованого
гемоглобiну. Що вiдображає даний пока-
зник?
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A. Сумарну ступiнь порушень вуглево-
дневого обмiну протягом 4-6 тижнiв, що
передували дослiдженню
B. Сумарну ступiнь порушень вуглево-
дневого обмiну протягом 1-2 тижнiв, що
передували дослiдженню
C. Рiвень глюкози в органiзмi на момент
проведення дослiджень
D. Наявнiсть дiабетичної нефропатiї
E. Ступiнь гiпоксiї тканин при цукровому
дiабетi

78. Жiнку 30-ти рокiв привезли до лiкарнi
з вулицi непритомною. Ознак травми не
було, зiницi нормально зреагували на свi-
тло, ригiднiсть шиї вiдсутня. Дослiдження
очного дна, сухожильних рефлексiв, гру-
дної клiтки i живота не виявили вiдхилень.
Пульс був рiвномiрним i становив 80/хв.,
АТ- 140/80 мм рт.ст. Рiвень глюкози в кровi
- 1,6 ммоль/л. Яка причина непритомностi?

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

79. Хвора скаржиться на апатичнiсть i сон-
ливiсть, зниження уваги та пам’ятi, загаль-
мованiсть мови i рухової активностi, зни-
ження працездатностi, набряки повiк, рук
i нiг. При натисканнi пальцем на дiлянку
набряку заглибини не залишається. Голос
хрипкий. Волосся ламке, випадає. Темпе-
ратура тiла - 35,7oC , перiодичнi закрепи.
Попереднiй дiагноз: первинна мiкседема.
Для уточнення дiагнозу треба визначити
рiвень:

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

80. У юнака 16-ти рокiв спостерiгається
значна полiурiя з низькою питомою вагою
сечi. Пiсля проведення тесту з обмежен-
ням рiдини параметри питомої ваги сечi не
змiнилися. Найбiльш iмовiрно, що у нього:

A. Нецукровий дiабет
B. Важка форма цукрового дiабету з вира-
женою нефропатiєю
C. Хронiчний пiєлонефрит
D. Нефротичний синдром
E.Амiлоїдоз нирок

81. У лiкарню направлений розумово i фi-
зично вiдсталий 5-рiчний хлопчик. При
бiохiмiчному аналiзi кровi виявлено пiдви-
щену кiлькiсть фенiлаланiну, а в сечi вияв-
лено надлишок фенiлпiрувату та фенiла-
цетату. Вкажiть, в основi якого спадкового
захворювання лежить порушення метабо-
лiзму фенiлаланiну:

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

82. У реанiмацiю доставлено юнака 22-х
рокiв пiсля важкої операцiї зi значною (до
1,5 л) крововтратою. Пацiєнт перебуває
у станi геморагiчного шоку: еритроцити -
2, 4 · 1012/л; лейкоцити - 4, 6 · 109/л; тромбо-
цити - 110 ·109 /л; у коагулограмi: гiпокоагу-
ляцiя, протамiн-сульфатний та етаноловий
тести - позитивнi. Яке порушення гемоста-
зу у хворого?

A. Дисемiноване внутрiшньосудинне зсiдан-
ня
B. Тромбоцитопатiя
C. Гемофiлiя А
D. Хвороба Хагемана
E. Дезагрегацiйна тромбоцитопатiя

83. Визначення показникiв системи гемо-
стазу має важливе значення для багатьох
патологiчних станiв. Який тест характери-
зує внутрiшнiй та загальний шляхи акти-
вацiї гемостазу?

A. Активований частковий тромбопласти-
новий час
B.Протромбiновий час
C. Тромбiновий час
D. D-димер
E.Мiжнародне нормалiзоване вiдношення

84. В аналiзi кровi пацiєнта 37-рокiв вияв-
лено: еритроцити - 2, 6 · 1012/л; лейкоцити -
4, 2·109/л; тромбоцити - 155·109/л. Коагуло-
грама - гiпокоагуляцiя; фактор VIII - 90%;
фактор IX - 25%. Поставте лабораторний
дiагноз:

A. Гемофiлiя В
B. Гемофiлiя А
C. Гемофiлiя С
D. Тромбоцитопатiя
E. Тромбоцитопенiя

85. Хлопця 15-ти рокiв госпiталiзовано у
важкому станi зi скаргами на загальну
слабкiсть, прогресуючу втрату маси тiла,
зниження м’язової сили, блювання, знево-
днення. Хворiє протягом останнiх 6 мiся-
цiв. Об’єктивно: генералiзована гiперпi-
гментацiя шкiри, АТ- 90/55 мм рт.ст. Бiохi-
мiчнi показники кровi: Na+ - 119 ммоль/л;
K+ - 5,9 ммоль/л; HCO−

3 - 20 ммоль/л. Клi-
нiчний аналiз кровi без змiн. Вкажiть най-
бiльш iмовiрний дiагноз:

A. Хвороба Аддiсона
B.Нецукровий дiабет
C. Синдром неадекватної продукцiї антидiу-
ретичного гормону
D. Синдром Iценка-Кушинга
E. Гiпоталамо-гiпофiзарна кахексiя
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86. Вкажiть протеїнограму, що характери-
зує ниркову патологiю (нефротичний син-
дром):

A. Альбумiн - 35,6%, α1-глобулiни - 4,0%,
α2-глобулiни - 25,5%, β-глобулiни - 18,5%
B. Альбумiн - 39,8%, α1-глобулiни - 3,5%,
α2-глобулiни - 38,5%, β-глобулiни - 10,2%
C. Альбумiн - 42,5%, α1-глобулiни - 4,2%,
α2- глобулiни - 9,8%, β-глобулiни - 18,0%
D. Альбумiн - 52,5%, α1-глобулiни - 4,2%,
α2-глобулiни - 7,8%, β-глобулiни - 12,0%
E. Альбумiн - 52,5%, α1-глобулiни - 10,2%,
α2-глобулiни - 9,8%, β-глобулiни - 12,0%

87. Для перевiрки стану фiльтрацiйної зда-
тностi нирок необхiдно визначити клiренс:

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

88. У положеннi про клiнiчну лаборатор-
ну дiагностику (КДЛ) повинно наводити-
ся посилання на документ, де мають бути
вказанi функцiї пiдроздiлу, перелiк дослi-
джень, що їх виконує пiдроздiл, необхiдна
апаратура та методи. Яку назву має цей до-
кумент?

A. Паспорт КДЛ
B. Закон
C. Типовi штатнi нормативи
D. Наказ головного лiкаря ЛПЗ
E. Стандарти якостi

89. Пацiєнту з пiдозрою на цукровий дiа-
бет, проте без явних симптомiв захворю-
вання, призначено визначення глiкемiї на-
тщесерце. Який метод визначення концен-
трацiї глюкози вiдноситься до категорiї хi-
мiчних?

A. Ортотолуїдиновий
B. Глюкозооксидазний
C. Гексокiназний
D.Метод Сомоджi
E.Метод Хагедорна-Йенсена

90. В ходi планового обстеження вагiтної
жiнки їй призначено пероральний тест то-
лерантностi до глюкози. Пороговим рiв-
нем для дiагностики гестацiйного цукрово-
го дiабету є така концентрацiя глюкози у
плазмi венозної кровi натщесерце:

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

91.У родинi мати та один з двох дiтей стра-
ждають на цукровий дiабет I типу. У здо-
рової дитини при генетичному тестуваннi
виявленi тi ж самi алелi генiв HLA II класу,

що i у хворої дитини. Який тест з найви-
щим показником дiагностичної чутливостi
має бути призначений у першу чергу здо-
ровiй дитинi для виявлення захворювання
на стадiї предiабету?

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

92. В рамках обстеження жiнки з геста-
цiйним цукровим дiабетом призначено до-
слiдження на кетонурiю. У якому з тестiв
для визначення кетонурiї використовує-
ться хлорид залiза?

A. Реакцiя Герхарда
B.Проба Ланге
C.Модифiкована проба Ротерi
D. Проба Легаля
E. Проба Лестраде

93. Пацiєнтка 60-ти рокiв протягом 10-ти
рокiв хворiє на бронхоектатичну хворобу.
В бiохiмiчних аналiзах кровi: диспротеї-
немiя, гiперлiпiдемiя. Аналiз сечi: питома
вага - 1,018, бiлок - 2,37 г/л, еритроцити -
1-2 в полi зору, лейкоцити - 3-4 в полi зору,
цилiндри гiалiновi та зернистi по 5-7 в полi
зору. Яка патологiя у даної хворої?

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

94. У хворої 37-ми рокiв спостерiгаються
гiперпiгментацiя шкiри та слизових обо-
лонок, гiпотонiя, гiпоглiкемiя, зниження
маси тiла. Зниження рiвня якого гормону
характерне для хвороби Аддiсона?

A. Адренокортикотропний гормон
B. Глюкагон
C. Iнсулiн
D. Норадреналiн
E. Альдостерон

95. У хворого пiдвищена температура, пi-
тливiсть, прискорене серцебиття, частi пе-
ребої в роботi серця, дратiвливiсть в поє-
днаннi зi швидкою стомлюванiстю, зни-
ження ваги. Якi змiни складу гормонiв в
сироватцi кровi iмовiрнi для дифузного то-
ксичного зобу?
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A. Зниження ТТГ, пiдвищення Т2 i Т3
B. Зниження ТТГ, зниження Т2 i Т3
C. Зниження ТТГ, пiдвищення Т2, зниження
Т3
D. Зниження ТТГ, зниження Т2, пiдвищення
Т3
E. Пiдвищення ТТГ, зниження Т2 i Т3

96. Хлопчик 9-ти рокiв надiйшов в клiнiку
зi скаргами на бiль в животi, що виник пi-
сля прийому жирної їжi, висип на стегнах.
Зi слiв матерi, подiбнi симптоми турбують
пацiєнта з 3-рiчного вiку. Лабораторний
аналiз: в сироватцi утворився каламутний
вершковоподiбний верхнiй шар, пiд ним
сироватка прозора. Лабораторно: загаль-
ний холестерин - 16,2 ммоль/л; триглiцери-
ди - 8,8 ммоль/л; ХС-ЛПВЩ - 1,6 ммоль/л;
активнiсть сироваткової лiпопротеїдлiпази
- 0. Що можна припустити у хворого?

A. Сiмейна комбiнована гiперлiпiдемiя
B. Сiмейна гiперхолестеринемiя
C. Сiмейна гiпертриглiцеридемiя
D. Сiмейна гiполiпiдемiя
E. Вторинна дислiпiдемiя

97. У хворої рiзкий бiль у верхнiй половинi
живота, який iррадiює у лiве плече, лопа-
тку, за грудину. Бiль виник через 6 годин
пiсля вживання жирної їжi. Пiдвищення
якого показника в сироватцi кровi та се-
чi iмовiрно для гострого панкреатиту?

A. Активнiсть амiлази
B. Концентрацiя загального бiлку
C. Концентрацiя альбумiну
D. Концентрацiя креатинiну
E. Концентрацiя сечовини

98. 45-рiчна жiнка має концентрацiю глю-
кози у сироватцi кровi натще 5,2 ммоль/л
i 2-годинну концентрацiю глюкози пiсля
навантаження - 5,8 ммоль/л. Зробiть ви-
сновок щодо змiн концентрацiї глюкози в
сироватцi кровi пацiєнта:

A. Нормальнi, що вiдображають розще-
плення глiкогену печiнкою
B. Нормальнi, що вiдображають розще-
плення глiкогену скелетними м’язами
C. Ненормальнi, що свiдчать про гiпоглiке-
мiю
D. Ненормальнi, що свiдчать про цукровий
дiабет
E. -

99. У дитини є пiдозра на дефiцит лактази.
Який спосiб дiагностування дефiциту ла-
ктази є найкращим?

A. Визначення водню у повiтрi, що видихає-
ться
B. Рiвень альдолази плазми
C. Рiвень ЛДГ
D. D-ксилозний тест
E. -

100. Результат дослiдження рiвню калiю у

сироватцi кровi - 6,8 ммоль/л. Перш нiж
представити результати лiкар-лаборант
повинен:

A. Перевiрити сироватку на гемолiз
B.Повторити тест
C. Перевiрити вiк пацiєнта
D. Нiчого не робити, просто звiтувати про
результат
E. -

101. Пацiєнт має наступнi результати те-
стiв: пiдвищення рiвня кальцiю в сироватцi
кровi, зниження вмiсту фосфатiв у сирова-
тцi кровi, пiдвищений рiвень паратгормону.
У цього пацiєнта, швидше за все:

A. Гiперпаратиреоз
B. Гiпопаратиреоз
C. Нефроз
D. Стеаторея
E. -

102. Дорослий дiабетик з ускладненнями
нирок має такi результати аналiзiв: натрiй
- 133 ммоль/л, глюкоза - 26,8 ммоль/л, се-
човина - 30,0 ммоль/л, креатинiн - 442,0
мкмоль/л. На пiдставi цих результатiв
розрахована осмолярнiсть сироватки має
бути:

A. 304 мосм/кг
B. 266 мосм/кг
C. 290 мосм/кг
D. 709 мосм/кг
E. -

103. Хвора 23-х рокiв надiйшла у лiкар-
ню швидкої медичної допомоги з приводу
гострої ниркової недостатностi. У лiкарнi
виникла зупинка роботи серця. Яке мета-
болiчне порушення є найбiльш iмовiрною
причиною цього?

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

104. У хворого з хронiчним гепатитом спо-
стерiгається кровоточивiсть ясен, крово-
виливи в шкiру навiть при незначнiй трав-
мi. З порушенням обмiну якого вiтамiну
найiмовiрнiше можуть бути пов’язанi цi
явища?

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

105. У жiнки 52-х рокiв в ходi рутинно-
го обстеження було виявлено пiдвищений
вмiст глюкози кровi. Що необхiдно зроби-
ти для найбiльш точної оцiнки рiвня гiпер-
глiкемiї?
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A. Визначити рiвень глiкозильованого
гемоглобiну
B. Визначити рiвень глiкемiї натще
C. Тест толерантностi до глюкози
D. Аналiз сечi на наявнiсть глюкози
E. Визначення рiвня глiкемiї через 2 години
пiсля приймання їжi

106. При проведеннi внутрiшньолабора-
торного контролю вiдтворюваностi лiкар-
лаборант визначав глюкозу в сироватцi
кровi. Побудувавши контрольну карту
(метод iндивiдуальних значень), вiн з’ясу-
вав, що один з результатiв виходить за ме-
жу 1 3S. Якi його подальшi кроки?

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

107.Хлопчик 7-ми рокiв потрапив до лiкар-
нi з гарячкою 38,5oC та скаргами на бiль в
нижнiй частинi живота. З анамнезу життя
з’ясувалось, що травм у нього не було, але
з раннього дитинства траплялися кровоте-
чi з ясен та носа, рецидивнi крововиливи
до лiвого колiнного суглобу. В загальному
аналiзi кровi змiн не виявили. Порушен-
ня первинного гемостазу вiдсутнi, рiвень
фактору VIII - 3%. Найбiльш iмовiрний
дiагноз?

A. Гемофiлiя А
B. Гемофiлiя В
C. Апендицит
D. Гемофiлiя С
E. Хвороба Вiллебранда

108. У лiкарню з дiагнозом черепно-
мозкова травма потрапив 56-рiчний чоло-
вiк. Спонтанно у нього виникла шлунково-
кишкова кровотеча та з’явились множиннi
пiдшкiрнi крововиливи. Лабораторнi пара-
метри: тромбоцити - 80 ·109/л, активований
парцiальний тромбопластиновий час - 70
с, iндекс Квiка - 35%, фiбриноген - 1,3 г/л.
Данi показники через двi години знизили-
ся, а клiнiчний стан хворого погiршився.
Яким буде дiагноз?

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

109. До лiкарнi потрапив 77-рiчний чоло-
вiк. При проведеннi загального аналiзу
кровi виявлено: еритроцити - 1, 4 · 1012/л,
гемоглобiн - 56 г/л, кольоровий показник
- 1,2, лейкоцити - 3, 2 · 109/л, тромбоцити

- 130 · 109/л, ШОЕ- 29 мм/год. У лейко-
цитарнiй формулi зсув влiво до мiєлоци-
тiв; анiзоцитоз (переважають макроцити),
пойкiлоцитоз еритроцитiв, гiперсегмента-
цiя нейтрофiлiв. Поставте дiагноз:

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

110. Хворий на цукровий дiабет у кома-
тозному станi надiйшов у лiкарню швид-
кої медичної допомоги. При лаборатор-
ному обстеженнi виявлено: глюкоза - 68
ммоль/л, рН кровi - 7,35, осмолярнiсть кро-
вi - 395 мосм/кг, K+ - 2,2 ммоль/л, ацетон
- 12 ммоль/л. Яке найбiльш iмовiрне мета-
болiчне порушення є причиною коми хво-
рого?

A. Гiперосмолярнiсть
B. Гiпокалiємiя
C. Гiперкалiємiя
D. Кетонемiя
E. Ацидоз

111. Якi бiохiмiчнi ознаки є спiльними для
алкогольного та дiабетичного кетоацидо-
зу?

A. Гiпоiнсулiнемiя, гiперглюкагонемiя
B. Гiпоглюкагонемiя, гiперпротеїнемiя
C. Гiперiнсулiнемiя, гiперпротеїнемiя
D. Гiперпротеїнемiя, гiпоглiкемiя
E. Гiпоглiкемiя, гiперiнсулiнемiя

112.Жiнка 65-ти рокiв скаржиться на слаб-
кiсть, пiдвищену втомлюванiсть, бiль у су-
глобах. Об’єктивно: спленомегалiя. Лабо-
раторно: еритроцити - 3, 8 · 1012/л, гемогло-
бiн - 100 г/л, пойкiлоцитоз у виглядi кра-
плеподiбних еритроцитiв, зустрiчаються
нормобласти; лейкоцити - 12, 4 · 109/л, зсув
влiво до метамiєлоцитiв, мiєлоцитiв; тром-
боцити - 410 · 109/л. Яку патологiю можна
припустити?

A. Iдiопатичний мiєлофiброз
B. Еритремiя
C. Апластична анемiя
D. Хронiчний мiєлолейкоз
E.Множинна мiєлома

113. До травматологiчного вiддiлення по-
трапила жiнка похилого вiку з переломом
стегна. За даними денситометрiї та рентге-
нологiчного дослiдження було встановле-
но дiагноз остеопороз. Пiдвищений вмiст
якого гормону є причиною розвитку даної
патологiї?
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A. Паратгормон
B. Iнсулiн
C. Вазопресин
D. Тироксин
E. Естрадiол

114. Чоловiк обстежується з приводу без-
плiддя. В ходi обчислення кiнезисграми в
еякулятi виявлено акiнезiю 40%. Яке до-
слiдження потрiбно провести для оживлен-
ня сперматозоїдiв?

A. Пробу з розчином Бекера
B. Реакцiю за Баскiним
C. Фарбування за Блумом
D. Фарбування за Паппенгеймом
E. Фарбування гематоксилiн-еозином

115. Хворому 43 роки. Скарги на незду-
жання, слабкiсть, бiль у кiстках. При бiо-
хiмiчному дослiдженнi кровi виявлено: за-
гальний бiлок - 150 г/л, гiперкальцiємiя,
ШОЕ- 65 мм/год, анемiя, тромбоцитопе-
нiя, лiмфоцитоз. На електрофореграмi
М-градiєнт у виглядi пiка. Iмуноелектро-
форез iз моноспецифiчними сироватками
виявив пiдвищення IgM. У пунктатi груди-
ни 80% лiмфоцитiв. Поставте дiагноз:

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

116.У реанiмацiйне вiддiлення iнфекцiйної
лiкарнi надiйшов хворий 28-ми рокiв, у яко-
го вiдзначаються водянистi проноси до 10-
13 разiв на добу, багаторазове блювання,
сухiсть у ротi, загальна слабкiсть. Захворiв
гостро. Шкiрнi покриви сухi, акроцiаноз,
температура шкiри знижена, очнi яблука
запалi, периферiйнi вени не контуруються,
пульс - 90/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст., еритро-
цити - 4, 5 · 1012/л, Нb- 152 г/л, лейкоцити -
10, 7 · 109 /л, ШОЕ- 18 мм/год, Ht- 64%, глю-
коза кровi - 4,1 ммоль/л,K- 2,8 ммоль/л,Cl-
80 ммоль/л. Який невiдкладний стан розви-
нувся у пацiєнта?

A. Гiповолемiчний шок
B. Гостра ниркова недостатнiсть
C. Геморагiчний шок
D. Гостра серцево-судинна слабкiсть
E. Гiпоглiкемiчна кома

117. У чотирнадцятирiчної дiвчини пi-
сля перенесеної ГРВI за результатами
об’єктивного обстеження i лабораторних
дослiджень встановлено дiагноз iмунної
тромбоцитопенiчної пурпури (IТП). Якi з
порушень характернi для IТП?

A. Зниження рiвня тромбоцитiв
B.Порушення функцiї тромбоцитiв
C. Зниження активностi прокоагулянтiв
D. Зниження рiвня фiбриногену
E. Подовження АЧТЧ

118.Хвора 18-ти рокiв самостiйно лiкувала
ангiну, ускладнену стоматитом. В резуль-
татi у неї почалися носовi кровотечi, кро-
воточивiсть ясен, крововиливи у шкiру. З
лихоманкою та ентеропатiєю її госпiталi-
зували в iнфекцiйну лiкарню, де в ходi ди-
ференцiальної дiагностики встановили дiа-
гноз мiєлотоксичний агранулоцитоз. Вка-
жiть характернi змiни кровi:

A. Лейкопенiя з нейтропенiєю
B. Лейкоцитоз з лiмфоцитозом
C. Лейкоцитоз з нейтрофiльозом
D. Лейкопенiя з лiмфопенiєю
E. Лейкопенiя з нейтрофiльозом

119. Хворий 48-ми рокiв скаржиться на
появу геморагiчних висипань на шкiрi. З
анамнезу: проведена iмплантацiя штучно-
го клапана серця. Приймає антикоагулян-
ти непрямої дiї (фенiлiн). Який показник
потрiбно контролювати?

A. МНВ (мiжнародне нормалiзоване вiдно-
шення)
B. АЧТЧ (активований частковий тромбi-
новий час)
C. Фiбриноген
D. Кiлькiсть тромбоцитiв
E. РФМК (розчиннi фiбрин-мономернi
комплекси)

120.Хворий 40-ка рокiв лiкується у кардiо-
логiчному вiддiленнi з приводу серцево-
судинної патологiї. Отримує прямий анти-
коагулянт - гепарин. Який показник необ-
хiдно контролювати, щоб уникнути ускла-
днень такої терапiї?

A. АЧТЧ (активований частковий тромбi-
новий час), кiлькiсть тромбоцитiв
B. МНВ (мiжнародне нормалiзоване вiдно-
шення)
C. Фiбриноген
D. АТ-III (антитромбiн-III)
E. РФМК (розчиннi фiбрин-мономернi
комплекси)

121. Хвора 50-ти рокiв має скарги на слаб-
кiсть, знижену працездатнiсть, пiтливiсть,
свербiння шкiри, втрату ваги, субфебриль-
ну температуру, бiль у суглобах, збiльшенi
неболючi рухомi лiмфовузли. Гемограма:
Нb- 118 г/л, еритроцити - 4, 0 ·1012/л, лейко-
цити - 6 · 109/л, тромбоцити - 320 · 109 /л. Па-
личкоядернi - 6%, сегментоядернi - 72%,
моноцити - 8%, лiмфоцити - 14%,ШОЕ- 36
мм/год. У лiмфограмi наявнi клiтини Рiд-
Штернберга. Який попереднiй дiагноз?
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A. Лiмфогранулематоз
B. Туберкульоз лiмфатичних вузлiв
C. Iнфекцiйний мононуклеоз
D. Хронiчний лiмфолейкоз
E. Гострий лiмфолейкоз

122. У 2-рiчної дитини погiршився стан,
з’явилися пiтливiсть кiнцiвок та дратiвли-
вiсть. Об’єктивно: виявлено запiзнiле за-
криття великого тiм’ячка. В сироватцi кро-
вi гiпофосфатемiя та гiпокальцiємiя. Недо-
статнiсть якого вiтамiну спричинила такi
змiни?

A. D
B. E
C. C
D. A
E. PP

123. Хворий 48-ми рокiв, бухгалтер, звер-
нувся до полiклiнiки зi скаргами на перiо-
дичний переймоподiбний бiль у животi,
хронiчний закреп, головний бiль, дратiв-
ливiсть. Результати копрологiчного дослi-
дження: консистенцiя тверда, форма ”ове-
чого калу”, колiр коричневий, на поверхнi
слиз, реакцiя лужна. При мiкроскопiї вияв-
ленi поодинокi уривки добре перетравле-
них м’язових волокон. Вiдсутнiсть жиру,
перетравленої клiтковини та крохмальних
зерен. У забарвлених мазках зi слизу при-
сутнiй цилiндричний епiтелiй i лейкоцити.
Поставте лабораторний дiагноз:

A. Хронiчний колiт з закрепом
B. Ентерит
C. Геморой
D. Рак товстого кишечника
E. -

124. До лiкаря звернулась дiвчина 21-го ро-
ку зi скаргами на огрубiння голосу, тенден-
цiю до збiльшення ваги, менорагiї, прогре-
суючу вiдсутнiсть адаптацiї до холоду. Про-
тягом року вiдзначала зниження успiшно-
стi у навчаннi. У кровi: збiльшення концен-
трацiї ТТГ i зниження Т3 i Т4. Яким буде
передбачуваний лабораторний дiагноз?

A. Гiпотиреоз
B. Гiпертиреоз
C. Аутоiмунний тиреоїдит
D. Базедова хвороба
E. -

125. Пiд час профiлактичного огляду у
юнака 17-ти рокiв виявленi вiдхилення вiд
нормальних вiкових змiн. Зрiст становить
183 см, вага - 67 кг, розмах рук - 185 см. Ово-
лосiння в пахвових западинах i на лобку
недостатнє, пенiс i мошонка малих розмi-
рiв, в дiлянцi грудних залоз пальпуються
ущiльнення пiд кожним соском дiаметром
до 3 см (з’явилися в 13 рокiв). У кровi: рi-
вень тестостерону - знижений, лютеїнiзую-
чого гормону (ЛГ) - пiдвищений. Карiотип
- 47, XXY. Яким буде передбачуваний лабо-

раторний дiагноз?

A. Синдром Клайнфельтера
B. Синдром Шерешевського-Тернера
C. Гiпогонадизм
D. Гiнекомастiя
E. -

126. Пацiєнтка 16-ти рокiв надiйшла на
стацiонарне лiкування зi скаргами на рiз-
ке схуднення, слабкiсть, постiйну спрагу i
сухiсть шкiри. Сироватка кровi: глюкоза -
22 ммоль/л, натрiй - 130 ммоль/л, калiй - 5,4
ммоль/л, сечовина - 17 ммоль/л, креатинiн
- 120 ммоль/л. Артерiальна кров: рН- 7,3,
рСО2 - 35 мм рт.ст. У сечi виявлено: глюко-
зу, кетоновi тiла, бiлок. Поставте лабора-
торний дiагноз:

A. Цукровий дiабет I типу
B. Хронiчна ниркова недостатнiсть
C. Цукровий дiабет II типу
D. Тиреотоксикоз
E. -

127. До лiкаря звернувся чоловiк 45-ти ро-
кiв зi скаргами на рiзкий бiль у першо-
му плюснефаланговому суглобi лiвої ноги,
що супроводжується набряком i почерво-
нiнням. При оглядi хворого виявлена де-
формацiя суглоба (артроз) i характерне
звуження суглобової щiлини на рентгено-
грамi. У хворого надлишкова вага (98 кг
при зростi 172 см), викликана схильнiстю
до переїдання. Сироватка кровi: сечова ки-
слота - 0,8 ммоль/л. Сеча: сечова кислота
- 16 ммоль/добу. Поставте лабораторний
дiагноз:

A. Подагра
B. Ревматоїдний артрит
C. Реактивний артрит
D. Артроз
E. Саркома

128. Хворий звернувся до лiкаря зi скарга-
ми на субфебрильну температуру тiла та
кашель з видiленням невеликої або помiр-
ної кiлькостi слизово-гнiйного мокротин-
ня. Загострення вiдзначаються в осiнньо-
весняний перiод. При мiкроскопiї спосте-
рiгається багато лейкоцитiв, макрофагiв,
рясна бактерiальна мiкрофлора. Поставте
лабораторний дiагноз:

A. Хронiчний бронхiт
B. Рак легень
C. Абсцес легень
D. Туберкульоз легень
E. -

129. Чоловiк 27-ми рокiв непритомний.
Страждає на цукровий дiабет 15 рокiв. Ла-
бораторнi данi: глюкоза - 22,7 ммоль/л;
калiй - 5,8 ммоль/л; осмолярнiсть - 258
мосм/кг; лактат (венозна кров) - 1,6
ммоль/л; рН- 7,2; ВЕ- 12 ммоль/л; рСО2 -
38 мм рт.ст. Яким буде передбачуваний ла-
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бораторний дiагноз?

A. Гiперглiкемiчна кома
B. Гiпоглiкемiчна кома
C. Уремiчна кома
D. Гострий панкреатит
E. -

130. У хворого в стацiонарi пiсля снiданку
була взята кров на загальний аналiз. Кiль-
кiсть лейкоцитiв при пiдрахунку в камерi
Горяєва - 12 · 109/л. Яка клiнiко-аналiтична
оцiнка?

A. Позалабораторна помилка
B. Помилка на аналiтичному етапi
C. Помилки немає
D. Помилка на постаналiтичному етапi
E. -

131. Пiд час проходження профiлактично-
го огляду у пацiєнта в мазках кровi бу-
ли виявленi акантоцити. Для фiксацiї маз-
кiв кровi лаборант використав 70% спирт.
Дайте клiнiко-аналiтичну оцiнку:

A. Помилка при фiксацiї мазка
B. Помилка при взяттi матерiалу
C. Патологiчна кров
D. Норма
E. -

132.Пацiєнт 16-ти рокiв скаржиться на вiд-
чуття тяжкостi в правому пiдребер’ї, нудо-
ту, вiдрижку повiтрям, здуття, бурчання в
животi, перiодичний бiль у лiвiй половинi
грудної клiтки, пiтливiсть, пiдвищену стом-
люванiсть. ЗАК: еритроцити - 4, 1 · 1012/л;
Нb- 145/л; лейкоцити - 6, 7 · 109/л; еози-
нофiли - 0%, паличкоядернi нейтрофiли
- 1%, сегментоядернi нейтрофiли - 65%,
лiмфоцити - 30%, моноцити - 5%, ШОЕ-
9 мм/год. ЗАС: бiлок - негативний, цукор
- негативний. Дослiдження плазми кровi:
загальний бiлiрубiн - 70 мкмоль/л, пря-
мий бiлiрубiн - 10 мкмоль/л, глюкоза - 5,4
ммоль/л, АлАт- 30 Од/л, АсАт- 28 Од/л,
амiлаза - 60 Од/л. Поставте лабораторний
дiагноз:

A. Доброякiсна гiпербiлiрубiнемiя Жильбе-
ра
B. Синдром Криглера-Найяра
C. Синдром Дабiна-Джонсона
D. Синдром Ротора
E. -

133. Хвора 20-ти рокiв надiйшла в стацiо-
нар зi скаргами на рiдкi випорожнення 10-
12 разiв на добу з домiшками кровi, бiль
у нижнiх вiддiлах живота, не пов’язаний з
прийомом їжi чи дефекацiєю, бiль у колiн-
них i гомiлковостопних суглобах з набря-
ком i обмеженням рухливостi, пiдвищен-
ня температури тiла до 39,5oC . Загальний
аналiз кровi: еритроцити - 4, 0 · 1012/л; Нb-
115/л; лейкоцити - 18, 0 · 109/л; еозинофi-

ли - 0%, паличкоядернi - 15%, сегменто-
ядернi - 60%, лiмфоцити - 22%, моноцити -
5%, ШОЕ- 45 мм/год. Дослiдження плазми
кровi: загальний бiлiрубiн - 18,0 мкмоль/л,
амiлаза - 55 Од/л, глюкоза - 5,8 ммоль/л,
АлАт- 28 Од/л, АсАт- 26 Од/л, холестерин
- 6,7 мкмоль/л, ПТI- 83%. Поставте лабо-
раторний дiагноз:

A. Хвороба Крона
B. Ревматоїдний артрит
C. Панкреатит
D. Нефрит
E. -

134. Результати глюкозотолерантного те-
сту пацiєнта: концентрацiя глюкози в кро-
вi натщесерце - 5,6 ммоль/л; через 1 го-
дину пiсля навантаження глюкозою - 8,3
ммоль/л, через 2 години - 4,5 ммоль/л. По-
ставте лабораторний дiагноз:

A. Норма
B. Iнсулiнозалежний цукровий дiабет
C. Iнсулiнонезалежний цукровий дiабет
D. Тиреотоксикоз
E. -

135.У хворої 40-ка рокiв видалена пухлина
матки м’якої консистенцiї, з крововилива-
ми та дiлянками некрозу, яка на розрiзi на-
гадує риб’яче м’ясо. В ходi гiстологiчного
дослiдження виявлено ознаки виражено-
го клiтинного i тканинного атипiзму, зу-
стрiчаються клiтини з патологiчними фiгу-
рами мiтозiв. Поставте лабораторний дiа-
гноз:

A. Саркома
B.Аденокарцинома
C. Ангiома
D. Фiброма
E. Лiпома

136. Пiд шкiрою живота у жiнки 29-ти ро-
кiв виявлено рухоме утворення 1,0х0,7 см, з
чiткими межами, тiстоподiбної консистен-
цiї, повiльно росте. Гiстологiчно виявляю-
ться адипозоцити, якi формують часточки,
рiзнi за формою та розмiром, розмежованi
тонкими прошарками сполучної тканини з
судинами. Поставте лабораторний дiагноз:

A. Лiпома
B.Фiброма
C. Ангiома
D. Лiпосаркома
E. Фiбросаркома

137. Хворий 42-х рокiв, будiвельник, го-
спiталiзований на 2-й день хвороби з дiа-
гнозом: грип, гiпертоксична форма. За-
хворювання почалося гостро, на тлi нор-
мального самопочуття з’явився озноб, го-
ловний бiль, температура тiла пiдвищила-
ся до 40,2oC . При надходженнi стан важ-
кий, свiдомiсть сплутана. Обличчя дуже
блiде. На шкiрi живота, сiдниць i нижнiх
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кiнцiвок дрiбний зiрчастий висип синьо-
фiолетового кольору, є також петехiальнi
елементи на руках. Рiзко вираженi ригi-
днiсть потиличних м’язiв i симптом Кернi-
га. При спинномозковiй пункцiї отримана
пiд високим тиском каламутна рiдина з ви-
соким нейтрофiльним (99%) плеоцитозом
- 15400 кл/мл; бiлок - 2,64 г/л; реакцiя Пандi
(++++). Поставте лабораторний дiагноз:

A.Менiнгококова iнфекцiя
B. Вiрусний енцефалiт
C. Iшемiчний iнсульт
D. Геморагiчний iнсульт
E. -

138. Хвора 46-ти рокiв звернулася зi скар-
гами на часте сечовипускання, червоний
колiр сечi i загальну адинамiю. Анамнез
життя: бiльше 10 рокiв працює з анiлiно-
вими барвниками. Проведена цистоско-
пiя, знайдено пухлиноподiбне розростан-
ня, взято бiоптат цiєї тканини та прилеглої
слизової оболонки. В ходi гiстологiчно-
го дослiдження бiоптату: пухлиноподiбне
розростання складається з правильно роз-
ташованих клiтин, але мiсцями є скупчен-
ня атипових клiтин. Яким буде iмовiрний
лабораторний дiагноз?

A. Злоякiсне новоутворення
B. Цистит
C. Туберкульоз сечового мiхура
D. Гломерулонефрит
E. -

139. На прийом до лiкаря звернулась хво-
ра 46-ти рокiв зi скаргами на припухлiсть
в дiлянцi шиї. При оглядi шиї щитоподiбна
залоза збiльшена. Проведена пункцiя. В
пунктатi виявлено велику кiлькiсть атипо-
вих клiтин круглої та овальної форми з ве-
ликими ядрами. Мiсцями виявленi дво- та
багатоядернi клiтини. Ядра мiстять вiд 1 до
3 нуклеолiв. В цитоплазмi клiтин численна
дрiбна ацидофiльна зернистiсть. Розташо-
ванi клiтини солiдними полями та група-
ми, часто у виглядi грона та залозистоподi-
бних утворень. Серед клiтинних елементiв
є дiлянки амiлоїда, забарвленого в жовто-
зелений колiр. Це:

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

140. Хвора 38-ми рокiв звернулася за кон-
сультацiєю до лiкаря-терапевта зi скарга-
ми на появу дiлянок почервонiння на пере-
днiй поверхнi лiвого стегна, правого пле-
ча, бiль в лiвому кульшовому суглобi. За
12 днiв до появи першої еритеми була в лi-
сi, на наступний день виявила клiща, що
присмоктався на переднiй поверхнi лiвого
стегна. Аналiз лiквору: лiмфоцити з яви-
щами токсичної зернистостi та фрагмен-

тацiєю ядра, пiдвищення загального бiлка,
поодинокi багатоядернi гранулоцити i ве-
лика кiлькiсть активних IgM. Поставте ла-
бораторний дiагноз:

A. Хвороба Лайма
B. Еритроцитопатiя
C. Апластична анемiя
D.Менiнгококцемiя
E. Енцефалiт

141. Чоловiк 50-ти рокiв скаржиться на пе-
рiодичний бiль у правому пiдребер’ї, пiд-
вищену слабкiсть, стомлюванiсть, спрагу,
набряки на гомiлках, стопах, що посилюю-
ться до вечора, задишку при фiзичному
навантаженнi. Протягом останнiх 2-3 ро-
кiв вищевказанi скарги прогресують. Ла-
бораторнi дослiдження ЗАК: еритроцити
- 3, 7 · 1012/л, лейкоцити - 4, 0 · 109/л, еози-
нофiли - 0%, паличкоядернi нейтрофiли
- 2%, сегментоядернi нейтрофiли - 56%,
лiмфоцити - 35%, моноцити - 7%, ШОЕ-
20 мм/год; ЗАС: бiлок - негативний, глю-
коза - негативна. Дослiдження плазми кро-
вi: загальний бiлiрубiн - 29 мкмоль/л, пря-
мий бiлiрубiн - 15 мкмоль/л, АлАт- 52Од/л,
АсАт- 48 Од/л, сечовина - 20 ммоль/л, ЛФ-
82 Од/л, холестерин - 5,1 ммоль/л, амiлаза
- 60 Од/л, глюкоза - 8,1 ммоль/л, HbA1c -
8,5%, залiзо - 33 мкмоль/л. Поставте лабо-
раторний дiагноз:

A. Гемохроматоз
B. Гiпопластична анемiя
C. Хронiчний мiєлолейкоз
D. Атеросклероз
E. Онкологiчне захворювання

142. Пацiєнт 28-ми рокiв скаржиться на
загальну слабкiсть, стомлюванiсть, перiо-
дичний бiль у правому пiдребер’ї. Лабо-
раторнi дослiдження ЗАК: еритроцити -
2, 6 · 1012/л; Нb- 90 г/л; ретикулоцити -
20%, тромбоцити - 199 · 109/л; лейкоцити
- 6, 0 · 109/л; еозинофiли - 0%, паличко-
ядернi нейтрофiли - 1%, сегментоядернi
нейтрофiли - 67%, лiмфоцити - 29%, мо-
ноцити - 2%, ШОЕ- 19 мм/год, мiкросфе-
роцити; ЗАС: бiлок - негативний, глюко-
за - негативний. Дослiдження плазми кро-
вi: загальний бiлiрубiн - 28,0 мкмоль/л,
амiлаза - 51 Од/л, глюкоза - 5,8 ммоль/л,
АлАт- 42 Од/л, АсАт- 45 Од/л, холесте-
рин - 4,5 мкмоль/л, ПТI- 86%, ЛДГ- 340
МОд/л. Осмотична резистентнiсть еритро-
цитiв: мiнiмальна - 0,70%, максимальна -
0,55%. Поставте лабораторний дiагноз:

A. Спадковий сфероцитоз
(хвороба Мiнковського-Шоффара)
B. B12-дефiцитна анемiя
C. Хронiчна постгеморагiчна анемiя
D. Залiзодефiцитна анемiя
E. -

143. Дитина 6,5 мiсяцiв народилася з масою
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тiла 3200 г. На грудному вигодовуваннi до
2 мiсяцiв, потiм переведено на годування
розведеним коров’ячим молоком. У 4 мi-
сяцi з’явилися пiтливiсть, неспокiйний сон,
лякливiсть, дратiвливiсть. Голова збiльше-
на в розмiрi. Грудна клiтка сплощена, ни-
жня апертура розгорнута, виражена гар-
рiсонова борозна, пальпуються ”чотки”.
Дитина самостiйно не перевертається, не
сидить, рухова активнiсть знижена. Данi
лабораторних методiв дослiдження загаль-
ний аналiз кровi: Нb- 118 г/л, еритроцити -
4, 3 ·1012 /л, лейкоцити - 6, 4 ·109/л, паличко-
ядернi нейтрофiли - 3%, сегментоядернi
нейтрофiли - 23%, еозинофiли - 4%, лiм-
фоцити - 60%, моноцити - 10%, ШОЕ- 6
мм/год. Загальний аналiз сечi: епiтелiю -
немає, слизу - немає, лейкоцити - 2-3 в по-
лi зору, еритроцити - немає. В бiохiмiчно-
му аналiзi: гiпокальцiємiя, гiпофосфате-
мiя, збiльшення лужної фосфатази, озна-
ки ацидозу. У сечi: гiпокальцiємiя (проба
Сулковича негативна). Поставте лабора-
торний дiагноз:

A. Рахiт
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Гемолiтична анемiя
D. B12-дефiцитна анемiя
E.Алiментарна анемiя

144. Хворий скаржиться на появу кровови-
ливiв при незначнiй травмi, частi тривалi
носовi кровотечi, припухлiсть в дiлянцi ко-
лiнного суглоба. При обстеженнi в загаль-
ному аналiзi кровi вiдзначається анемiя,
час згортання кровi за Сухаревим: початок
5 хвилин, кiнець - 20 хвилин. Тромбоцити -
180 · 109/л. Тривалiсть кровотечi за Дуке -
4 хвилини. Фiбриноген - 1,5 г/л. Яке захво-
рювання можна припустити у хворого?

A. Гемофiлiя
B. Тромбоцитопенiя
C. Вазопатiя
D. Геморагiчний васкулiт
E. Гострий нелiмфобластний лейкоз

145. До лiкарнi надiйшов чоловiк 86-ти ро-
кiв зi скаргами на парестезiї у кiнцiвках,
печiння у язику, млявiсть. 18 рокiв тому
була операцiя з видалення шлунку. В клi-
нiчному аналiзi кровi: вмiст еритроцитiв
- 2, 0 · 1012/л, Нb- 85 г/л, кольоровий пока-
зник - 1,27. Поставте лабораторний дiагноз:

A. Дефiцит вiтамiну B12
B. Дефiцит вiтамiну C
C. Дефiцит вiтамiну B6
D. Дефiцит вiтамiну P
E. Дефiцит вiтамiну A

146. У хворого з пiдозрою на туберкульоз
легень при цитологiчному дослiдженнi мо-
кротиння на тлi великої кiлькостi лейкоци-
тiв i еритроцитiв виявлено атиповi клiтини
великого розмiру, ядра гiпохромнi, полi-

морфнi, займають бiльшу частину клiтини.
Який цитологiчний дiагноз у хворого?

A. Великоклiтинний рак легень
B.Пласкоклiтинний рак легень
C. Аденокарцинома легень
D. Дрiбноклiтинний недиференцiйований
рак легень
E. Туберкульоз легень

147. Хвора 56-ти рокiв скаржиться на частi
матковi кровотечi. У цитологiчних препа-
ратах аспiрату з порожнини матки вияв-
ленi клiтини з ознаками злоякiсностi, якi
формують розеткоподiбнi утворення та iн-
шi залозистоподiбнi структури. Яким буде
цитологiчний дiагноз?

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

148. Хворому 45 рокiв. Протягом 3-х рокiв
страждає на ядуху, нападопоподiбний го-
ловний бiль з блюванням, серцебиттям i
пiдвищенням артерiального тиску. Втрата
маси тiла - 8 кг. Результати аналiзiв: АсАТ-
15 Од/л, АлАТ- 20 Од/л, холестерин - 6,2
ммоль/л, глюкоза - 7,5 ммоль/л. Попере-
днiй дiагноз: феохромоцитома. Якi лабо-
раторнi показники потрiбно дослiдити для
пiдтвердження дiагнозу?

A. Катехоламiни, ванiлмигдалева кислота
B. Глюкокортикоїди
C. Загальний бiлок i бiлковi фракцiї
D. Т3, Т4, ТТГ
E. Паратгормон

149. Хворiй 60 рокiв. Скарги на бiль у кiс-
тках, м’язову слабкiсть, проноси, нудоту,
бiль у животi. Виявленi каменi в нирках.
Результати аналiзiв: вмiст глюкози - 4,5
ммоль/л, бiлiрубiн - 12 мкм/л, сечовина -
6,5 ммоль/л, кальцiй - 3,6 ммоль/л, натрiй -
140 ммоль/л. Якi додатковi показники кро-
вi необхiдно дослiдити для пiдтвердження
дiагнозу гiперпаратиреоїдизм?

A. Вмiст фосфору в кровi та сечi, паратгор-
мон
B. Катехоламiни
C. Т3, Т4
D. Глюкокортикоїди
E. Амiнотрансферази

150. Хвора 21-го року надiйшла в ендокри-
нологiчне вiддiлення зi скаргами на зади-
шку, полiфагiю, спрагу, слабкiсть, запа-
морочення. Клiнiчно: ожирiння, набряки,
наявнiсть стрiй. Лабораторно: пiдвищення
глюкози в кровi i в сечi, пiдвищення 17-
ОКС в сечi та кровi. Лiкар припускає син-
дром Iценка-Кушинга. Якi додатковi лабо-
раторнi показники необхiдно дослiдити у
хворої?
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A. АКТГ, кортизон
B.Адреналiн
C. Фосфолiпiди
D. ТТГ
E. СТГ

151.До клiнiки звернувся чоловiк зi скарга-
ми на бiль у дiлянцi шлунка. Пiд час обсте-
ження виявлено гiперхлоргiдрiю, вираже-
ний ерозивно-виразковий процес у дiлянцi
антрального вiддiлу шлунку, у гастробiо-
птатi пацiєнта виявленоHelicobacter pylori.
Який з перерахованих ферментiв проду-
кується цим мiкроорганiзмом i спричиняє
структурнi змiни слизової оболонки шлун-
ка?

A. Уреаза
B.АСТ
C. АЛТ
D. Дегiдрогеназа
E. Карбоксипептидаза

152.Хворий 20-ти рокiв, студент, звернувся
в клiнiку зi скаргами на пiдвищення темпе-
ратури тiла до 38oC , погiршення апетиту,
загальну слабкiсть. Лiкар виявив збiльшен-
ня i помiрну болючiсть печiнки. У групi бу-
ли виявленi випадки гепатиту А. Якi дослi-
дження найбiльш точно дозволять виявити
причину даного стану?

A. Визначення активностi амiнотрансфераз
кровi
B. Визначення кiлькостi β-лiпопротеїдiв
C. Визначення амiлази кровi
D. УЗД печiнки
E. Визначення рiвня бiлiрубiну в кровi

153. Хвора 30-ти рокiв звернулася до лiка-
ря зi скаргами на ураження шкiри при пе-
ребуваннi на сонцi, дiарею, втрату апетиту,
депресiю. Лiкар пiдозрює гiповiтамiноз вi-
тамiнуB3. Яким методом можна визначити
концентрацiю вiтамiну у кровi?

A.Методом рiдинної хроматографiї
B. IФА
C. ПЛР
D. Електрофорезом в гелi
E. Фотометричним методом

154. Вкажiть, в якому варiантi вiдповiдi
представленi показники, що характери-
зують метаболiчний алкалоз:

A. рН = 7,55; рСО2 = 45,8 мм рт.ст.;
ВЕ = +15 ммоль/л
B. рН = 7,6; рСО2 = 28 мм рт.ст.;
ВЕ = -2 ммоль/л
C. рН = 7,15; рСО2 = 42 мм рт.ст.;
ВЕ = -15 ммоль/л
D. рН = 7,36; рСО2 = 70 мм рт.ст.;
ВЕ = +6 ммоль/л
E. рН = 7,4; рСО2 = 39 мм рт.ст.;
ВЕ = +1 ммоль/л

155. Надлишкове надходження в кров

естрогенiв внаслiдок персистенцiї фолiку-
ла часто викликає матковi кровотечi. Яка
анемiя може розвинутися в такому випад-
ку?

A. Хронiчна постгеморагiчна
B. Сидероахрестична
C. Серповидноклiтинна
D. Таласемiя
E.Мiкросфероцитарна

156. Пiд час дослiдження гемограми
пацiєнта 42-х рокiв виявлено: еритроцити
- 4, 0 · 1012/л; Hb- 100 г/л; КП- 0,80; ретику-
лоцити - 1,6%; ШОЕ- 18 мм/год; тромбо-
цити - 430 · 109/л; лейкоцити - 19, 0 · 109/л.
Лейкоцитарна формула: мiєлоцити - 1%,
метамiєлоцити - 9%; паличкоядернi - 19%;
сегментоядернi - 58%, лiмфоцити - 11%,
моноцити - 2%. Для якої фази гострої по-
стгеморагiчної анемiї характерна така ге-
мограма?

A. Кiстковомозкова фаза
B. Рефлекторна судинна фаза
C. Гiдремiчна фаза
D. Фаза мiтозу
E. Фаза амiтозу

157. При плановому обстеженi пiдлiткiв,
що проживають в гiрськiй мiсцевостi, бу-
ло виявлено збiльшення кiлькостi еритро-
цитiв i гемоглобiну в периферичнiй кровi.
Чим зумовлений наявний еритроцитоз?

A. Екзогенною гiпоксiєю
B. Бронхолегеневими захворюваннями
C. Серцевою недостатнiстю
D. Згущенням кровi внаслiдок великої
втрати рiдини
E. Легеневою недостатнiстю

158. Хворий 2 роки тому перенiс операцiю
резекцiї пiлоричного вiддiлу шлунка. Спо-
стерiгається слабкiсть, перiодична поява
темних кiл пiд очима, задишка. У кровi:
Hb- 79 г/л, еритроцити - 3, 0 · 1012/л, КП-
0,85. Якi змiни еритроцитiв у мазку кровi
найбiльш характернi для даного стану?

A.Мегалоцити
B.Шизоцити
C.Мiкроцити
D. Овалоцити
E. Стоматоцити

159. Який з нижченаведених видiв гемолi-
тичної анемiї викликаний дефектом мем-
брани еритроцитiв?

A. Спадковий мiкросфероцитоз
B. Серповидноклiтинна анемiя
C. Аутоiмунна гемолiтична анемiя
D. Анемiя внаслiдок недостатностi
глюкозо-6-фосфатдегiдрогенази
E. Таласемiя

160.У хворого час вiд часу iстотно знижує-



Крок 3 Лабораторна дiагностика (україномовний варiант) 2018 рiк, осiнь 20

ться вмiст гемоглобiну та еритроцитiв в
кровi. З анамнезу з’ясовано, що цi напа-
ди завжди виникають пiсля вживання кiн-
ських бобiв. Яка анемiя наявна у даного
хворого?

A. Ферментопатiя
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Апластична анемiя
D. Гемолiтична анемiя
E. Залiзорефактерна анемiя

161. Хвора 11-ти рокiв надiйшла до лiкарнi
зi скаргами на загальну слабкiсть, швидку
стомлюванiсть, темне забарвлення шкiри
обличчя. У кровi: еритроцити - 3, 2 · 1012/л,
Нb- 80 г/л, КП- 0,8, ретикулоцити - 18%. У
мазку кровi: анiзоцитоз, пойкiлоцитоз. Яку
патологiю можна припустити, виходячи з
даних аналiзу?

A.Мiкросфероцитарна анемiя
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Апластична анемiя
D. Гемолiтична анемiя
E. Залiзорефактерна анемiя

162. Пацiєнту потрiбно зробити забiр кро-
вi для бiохiмiчних, коагулогiчних та гема-
тологiчних дослiджень. Вкажiть порядок
набору бiоматерiалу у пробiрки:

A. Пробiрка для бiохiмiчних (1) - коагуло-
гiчних (2) - гематологiчних (3) дослiджень
B. Порядок забору може мати довiльний
характер
C. Пробiрка для гематологiчних (1) - коагу-
логiчних (2) - бiохiмiчних (3) дослiджень
D. Пробiрка для коагулогiчних (1) - гемато-
логiчних (2) - бiохiмiчних (3) дослiджень
E. Рекомендовано вiдiбрати кров у один
шприц без антикоагулянту та розпiпетува-
ти у вiдповiднi пробiрки

163. У дитини, недавно оперованої з при-
воду зобу, рiвень Ca2+ в кровi становить
1,25 ммоль/л, виникають мимовiльнi судо-
ми. У чому ймовiрна причина зниження
рiвня Ca2+?

A. Ушкодження/видалення паращитоподi-
бних залоз
B. Зниження активностi вiтамiнуD
C. Пiдвищення активностi кальцитонiну
D. Пiдвищення рiвня загального бiлка
E. Зниження рiвня альбумiну

164.При пiдрахуваннi мiєлограми зустрiча-
ються клiтини округлої форми, розмiром
15-16 мкм в дiаметрi. Ядра їх вiдрiзняю-
ться нiжносiтчатою структурою хромати-
ну, розрiзняються 2-3 ядерця блакитного
кольору. Цитоплазма свiтлобазофiльна,
має перинуклеарну зону просвiтлення i мi-
стить до 10-15 нiжних, пилоподiбних азуро-
фiльних гранул. Визначте ступiнь зрiлостi
цих клiтин:

A.Мiєлобласт 2 ступеня зрiлостi
B.Мiєлобласт 1 ступеня зрiлостi
C.Мiєлобласт 3 ступеня зрiлостi
D.Монобласт
E.Мегакарiобласт

165. У хворого на тлi пiдвищеної темпе-
ратури тiла до 38oC кашель з видiленням
сiрувато-жовтого мокротиння слизово-
гнiйного характеру з в’язкими грудочками.
В ходi мiкроскопiчного дослiдження: вели-
ка кiлькiсть лейкоцитiв, частково збере-
жених, частково напiвзруйнованих з деге-
неративними змiнами, еритроцити - пооди-
нокi в полi зору.Мiж тяжамифiбрину наяв-
нi скупчення епiтелiю бронхiв з ознаками
пролiферацiї без атипiї. Про яку патоло-
гiю свiдчать такi змiни?

A. Гострий бронхiт
B. Бронхiальна астма
C. Бронхоектатична хвороба
D. Абсцес легень
E. -

166. У хворого на бронхiальну астму на
стадiї загострення в пофарбованих препа-
ратах мокротиння зустрiчаються гiперпла-
зованi келихоподiбнi та вiйчастi клiтини.
Конгломерати цих злущених клiтин утво-
рюють великi скупчення з вакуолiзованою
цитоплазмою з вiйчастими краями i май-
же недиференцiйованими морфологiчни-
ми ознаками. Яку назву мають цi утворен-
ня?

A. Тiльця Креола
B.Альвеолярнi макрофаги
C. Лiпофаги
D. Гiперплазованi келихоподiбнi клiтини
E. Дегенеративно змiненi вiйчастi клiтини

167. Який епiтелiй вистилає слизову обо-
лонку маткових труб i повiтроноснi шляхи
дихальної системи?

A. Одношаровий багаторядний вiйчастий
епiтелiй
B. Одношаровий однорядний кубiчний
епiтелiй
C. Багатошаровий плаский незроговiлий
епiтелiй
D. Покривно-ямковий епiтелiй
E. Перехiдний багатошаровий багаторя-
дний епiтелiй

168. Який епiтелiй вистилає гайморовi па-
зухи, передню камеру ока та миски нирок?

A. Перехiдний багатошаровий багаторя-
дний епiтелiй
B. Багатошаровий незроговiлий епiтелiй
C. Багатошаровий зроговiлий епiтелiй
D. Одношаровий однорядний плаский епi-
телiй
E. Одношаровий багаторядний вiйчастий
епiтелiй
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169.При пiдрахуваннi мазка периферичної
кровi пацiєнта лаборант виявив клiтини
розмiром 10-12 мкм в дiаметрi, ядра яких
мають пiдковоподiбну форму та займають
меншу половину дiаметра клiтини. Хрома-
тин ядер грудочковий, ядерця вiдсутнi. В
цитоплазмi i на поверхнi ядер розмiщує-
ться крупна зернистiсть темно-синього ко-
льору. Визначте ряд i ступiнь зрiлостi цих
клiтин:

A. Базофiльнi метамiєлоцити
B. Еозинофiльнi метамiєлоцити
C. Еозинофiльнi мiєлоцити
D. Нейтрофiльнi метамiєлоцити
E. Базофiльнi мiєлоцити

170. У хворої 24-х рокiв пiсля прийому
препаратiв салiцилової кислоти, якi вона
приймала без рекомендацiї лiкаря, рапто-
во виникла слабкiсть, пiдвищилася темпе-
ратура тiла до 39oC , в ротовiй порожнинi
з’явилися виразково-некротичнi уражен-
ня. При дослiдженнi периферичної кровi:
кiлькiсть лейкоцитiв - 1 · 109/л, кiлькiсть
тромбоцитiв, еритроцитiв i показники Hb
- в межах норми, ШОЕ- 65 мм/год. При
пiдрахуваннi лейкограми: паличкоядернi
нейтрофiли- 2%, сегментоядернi нейтро-
фiли - 5%, мiстять грубу токсогенну зер-
нистiсть; моноцити вiдсутнi, лiмфоцити -
93%. При вiдмiнi лiкiв нормалiзувалася
температура, поступово покращився за-
гальний стан хворої. В мазках перифери-
чної кровi з’явилися моноцити, плазмати-
чнi клiтини, поодинокi мiєлоцити, метамiє-
лоцити. Про яку патологiю свiдчать такi
змiни кровi?

A. Гаптеновий агранулоцитоз
B.Мiєлотоксичний агранулоцитоз
C. Симптоматична нейтропенiя
D. Циклiчна нейтропенiя
E. Хронiчний лiмфолейкоз

171. До гематологiчного вiддiлення надiй-
шов хворий 67-ми рокiв зi скаргами на ге-
морагiчнi явища та iнфекцiйнi ускладнен-
ня. В периферичнiй кровi виявленi ма-
кроцитарна анемiя, тромбоцитопенiя, лей-
копенiя. Нейтрофiли агранулярнi, гiпосе-
гментованi. Кiстковий мозок - гiперклiтин-
ний, спостерiгаються ознаки дисгрануло-
цитопоезу, дисеритро- та дисмегакарiоци-
топоезу. Бластнi клiтини становлять 14%,
наявнi палички Ауера. Яке захворювання
кровi є найбiльш iмовiрним?

A. Рефрактерна анемiя з надлишком бла-
стiв 2
B.Апластична анемiя
C. Рефрактерна анемiя з кiльцевими сиде-
робластами
D. Гострий лейкоз
E. Рефрактерна анемiя з надлишком бла-
стiв 1

172. В периферичнi кровi хворого 63-х

рокiв виявленi анемiя, тромбоцитопенiя i
нейтропенiя. Значний лейкоцитоз обумов-
лений збiльшенням кiлькостi бластiв. В
кiстковому мозку бластнi клiтини станов-
лять 90%. Позитивнi реакцiї при виявлен-
нi активностi МПО (мiєлопероксидази) та
прифарбуваннi СЧБ визначаються не мен-
ше нiж в 16% клiтин. Аномалiї хромосом
не встановленi. Поставте дiагноз:

A. Гострий мiєлолейкоз без ознак дозрiван-
ня
B. Хронiчний мiєлолейкоз
C. Гострий мiєлолейкоз з мiнiмальними
ознаками диференцiювання
D. Рефрактерна анемiя з надлишком бла-
стiв 1
E. Iнфекцiйний мононуклеоз

173. Дитина потрапила до лiкарнi у важ-
кому станi. Шкiра та слизовi оболонки
жовтушнi, спленомегалiя. Анемiя нормо-
хромна. Мiкросфероцитоз еритроцитiв та
ретикулоцитоз. Зниження осмотичної ре-
зистентностi еритроцитiв. Висока непря-
ма бiлiрубiнемiя. Проба Кумбса негативна.
Який дiагноз є найбiльш iмовiрним?

A.Мiкросфероцитарна гемолiтична анемiя
B.Аутоiмунна гемолiтична анемiя
C. Залiзодефiцитна анемiя
D.Мегалобластна анемiя
E. Таласемiя

174. Клiнiчна картина стану хворого ха-
рактеризується комбiнацiєю анемiчного
i геморагiчного синдромiв, iнфекцiйними
ускладненнями. Селезiнка не збiльшена. В
аналiзi периферичної кровi: панцитопенiя,
нейтропенiя, ретикулоцитопенiя. Бiопсiя
кiсткового мозку виявила жирове переро-
дження, кiлькiсне зменшення кровотвор-
ного кiсткового мозку. Яку патологiю кро-
вi можна припустити?

A. Апластична анемiя
B. Гемолiтична анемiя
C. Гострий лейкоз
D. Залiзодефiцитна анемiя
E.Мегалобластна анемiя

175. При проведеннi дослiдження загаль-
ного аналiзу кровi хворого 54-х рокiв, який
перебуває в реанiмацiйному вiддiленнi у
вкрай важкому станi, встановлено: анемiя,
лейкопенiя та тромбоцитопенiя. Бластнi
клiтини в лейкоформулi становлять 58%,
в кiстковому мозку - 63%. Ознак диспла-
зiї гранулоцитарного, еритроїдного та ме-
гакарiоцитарного росткiв не спостерiгає-
ться. При iмунофенотипуваннi на поверх-
невих мембранах бластiв не виявляється
експресiя антигенiв, специфiчних для клi-
тин лiмфоїдної, мiєлоїдної та мегакарiоци-
тарної лiнiї. Який варiант гострого лейкозу
є найбiльш iмовiрним?



Крок 3 Лабораторна дiагностика (україномовний варiант) 2018 рiк, осiнь 22

A. Гострий недиференцiйований лейкоз
B. Гострий монобластний лейкоз
C. Гострий мiєлобластний лейкоз
D. Гострий промiєлоцитарний лейкоз
E. Гострий лiмфобластний лейкоз

176. До гематолога звернувся хворий 63-х
рокiв зi скаргами на слабкiсть, зниження
маси тiла, бiль у кiстках, геморагiчнi проя-
ви. Об’єктивно: спленомегалiя. В перифе-
ричнiй кровi визначається нормохромна
анемiя, лейкоцитоз, тромбоцитоз. В лей-
коформулi: анiзо- та пойкiлоцитоз ери-
троцитiв (пойкiлоцити в формi сльози),
нормобласти, невеликий вiдсоток незрiлих
клiтин гранулоцитарного ряду, помiрна ба-
зофiлiя, бласти - 3%, моноцити в межах
норми. Тромбоцити атиповi, великi, гiпо-
гранулярнi. При гiстологiчному вивченнi
трепанобiоптату КМ визначається гiпер-
клiтиннiсть з переважною пролiферацiєю
клiтин мегакарiоцитарного та гранулоци-
тарного ряду, редукцiя еритроїдного па-
ростка. Бласти в межах норми. Мегака-
рiоцити аномальнi, формують кластери з
3-10 клiтин. Яке захворювання кровi є най-
бiльш iмовiрним?

A. Первинний мiєлофiброз
B. Хронiчний лiмфолейкоз
C. Есенцiальна тромбоцитемiя
D. Гострий лейкоз
E.Мiєломна хвороба

177. У хворого спостерiгається панцито-
пенiя в периферичнiй кровi на тлi гiпер-
клiтинного кiсткового мозку з морфо-
логiчними проявами дисплазiї однiєї лi-
нiї мiєлопоезу. В лейкоформулi бласти не
зустрiчаються, в кiстковому мозку їхнiй
вмiст становить до 5%. Яку патологiю си-
стеми кровi можна припустити?

A.Мiєлодиспластичний синдром
B.Мiєлопролiферативне новоутворення
C. Гострий лейкоз
D. Хронiчний лiмфолейкоз
E. -

178. До лiкаря звернувся хворий 19-ти ро-
кiв зi скаргами на бiль у горлi, пiдвищен-
ня температури тiла, збiльшення та болю-
чiсть задньошийних лiмфовузлiв. При до-
слiдженнi лейкоформули було визначено
17% клiтин розмiром вiд 15 до 30 мкм в
дiаметрi, якi вiдрiзняються характерною
базофiлiєю цитоплазми на периферiї клi-
тини з просвiтленням навколо ядра. Ядра
рiзноманiтної форми, частiше моноцито-
подiбнi, розташованi переважно ексцен-
трично. Хроматин ядер розташований без-
ладно, у виглядi спиць, проглядаються за-
лишки нуклеолей. Яке захворювання мо-
жна припустити у хворого?

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

179. В аналiзi кровi хворого 17-ти рокiв ви-
явлено: нормохромна, нормоцитарна ане-
мiя, ретикулоцитоз, кiлькiсть тромбоцитiв
та лейкоцитiв в межах норми. В мазку кро-
вi до 72% еритроцитiв з численними ши-
пами рiзного розмiру, розташованими на
рiзнiй вiдстанi один вiд одного на поверхнi
клiтини. В сироватцi кровi спостерiгається
зниження вмiсту холестерину, триглiцери-
дiв та фосфолiпiдiв. Для якої анемiї хара-
ктернi такi змiни?

A. Акантоцитоз
B. Серповидноклiтинна
C.Мiкросфероцитарна
D. Стоматоцитарна
E. Овалоцитоз

180. Хворий 62-х рокiв потрапив до ге-
матологiчного вiддiлення з лихоманкою,
слабкiстю, пiтливiстю, зниженням маси тi-
ла, болем в дiлянцi селезiнки та кiстках,
наявнiстю вираженої гепатоспленомега-
лiї. Дослiдження кровi показало виражену
анемiю, тромбоцитопенiю. В лейкоформу-
лi: омолодження нейтрофiлiв кровi, кiль-
кiсть бластiв становить 32%, виражена
еозинофiльно-базофiльна асоцiацiя. Яку
патологiю можна припустити?

A. Фаза бластного криза ХМЛ
B.Атиповий ХМЛ
C. Гострий мiєлобластний лейкоз
D. Розгорнута фаза ХМЛ
E. Фаза акселерацiї ХМЛ

181. В лейкоконцентратi хворої 19-ти ро-
кiв в цитоплазмi нейтрофiльних лейкоци-
тiв виявлено округле безструктурне утво-
рення свiтло-фiолетового кольору, що за-
ймає центральну частину нейтрофiла, вiд-
тиснувши його ядро на периферiю клiтини.
Рiдше таке утворення виявляється в моно-
цитах, подекуди розташоване зовнiшньо-
клiтинно, утворюючи в оточеннi фагоци-
тiв фiгури ”розеток”. Для якого патологi-
чного стану характерна дана картина?

A. Системний червоний вовчак
B.Мiєлодиспластичний синдром
C. Лiмфома Ходжкiна
D. Плазмоцитома
E. Лiмфома Беркiтта

182. Пацiєнт 28-ми рокiв вiдзначає реци-
дивний бiль в гастродуоденальнiй зонi.
При пальпацiї живiт м’який, болючий в
пiлоробульбарнiй зонi. Пацiєнту призна-
чено шлункове зондування. Якою є норма
зв’язаної соляної кислоти в базальну фазу?
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A. 10-20 ммоль/л
B.Менше 10 ммоль/л
C. 20-40 ммоль/л
D. 40-60 ммоль/л
E. Понад 60 ммоль/л

183. Яка цитологiчна класифiкацiя перед-
пухлинних процесiв, доброякiсних пухлин
та новоутворень жiночих статевих органiв,
що мiстить в собi широкий спектр патоло-
гiчних змiн шийки матки найбiльш розпо-
всюджена в Українi?

A. Система Бетесда (США)
B. Класифiкацiя ВООЗ
C.Мюнхенська номенклатура
D. Британського товариства клiнiчних
цитологiв
E. Росiйська класифiкацiя

184. Який метод дослiдження цервiкальних
мазкiв є найбiльш iнформативним та реко-
мендований ВООЗ як ”золотий стандарт”
для скринiнгу захворювань шийки матки?

A. Рiдинна цитологiя
B. Фарбування за методом Нохта
C. Фарбування за методом Паппенгейма
D. Гормональна кольпоцитологiя
E. Бактерiальне дослiдження

185. У жiнки 58-ми рокiв з клiнiчними сим-
птомами аденомищитоподiбної залози при
цитологiчному дослiдженнi пунктату вия-
вили, що основну масу становлять свiтлi
великi клiтини (вiд 15 до 25 мкм). Ядра се-
реднього та великого розмiру змiщенi до
периферiї. Цитоплазма мiстить багато ве-
ликої зернистостi червоного та рожевого
кольору. З яких клiтин сформувалася ця
пухлина?

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

186. До лiкаря звернулася жiнка 49-ти ро-
кiв зi скаргами на видiлення з статевих
шляхiв. Цитологiчне дослiдження матерiа-
лу, взятого з шийки матки виявило: вели-
ку кiлькiсть лiмфоїдних елементiв рiзного
ступеня зрiлостi без ознак атипiї, поодино-
кi нейтрофiли та плазматичнi клiтини. Для
якого захворювання це характерно?

A. Лiмфоцитарний цервiцит
B. Лiмфосаркома
C. Лiмфогранулематоз
D. Хламiдiоз
E.Метастаз раку

187. Яка з процедур НЕ НАЛЕЖИТЬ до
преаналiтичного етапу лабораторних до-
слiджень?

A. Проведення внутрiшньолабораторного
контролю якостi
B. Призначення лабораторного дослiджен-
ня
C. Пiдготовка пацiєнта до дослiджень
D. Забiр бiологiчного матерiалу
E. Правильнiсть iдентифiкацiї зразка

188. Як треба поводитися зi зразком кровi
з ознаками гемолiзу?

A. Дослiдження не проводиться
B. Дослiдження можна провести лише на
гематологiчному аналiзаторi
C. Дослiджуються всi показники, результа-
ти видаються без коментарiв
D. Дослiджуються всi показники, результа-
ти видаються з коментарями
E. Дослiджуються селективнi показники

189. Пiдтвердження шляхом надання об’є-
ктивних доказiв того, що вимогищодо кон-
кретного передбачуваного використання
або застосування виконано це:

A. Валiдацiя лабораторних дослiджень
B. Забезпечення полiтики якостi
C. Показник ступеня, наскiльки сукупнiсть
властивих характеристик задовольняє ви-
моги
D. Ступiнь подiбностi незалежних резуль-
татiв вимiрювань, якi були отриманi в
конкретних регламентованих умовах
E. Ступiнь вiдтворюваностi отриманих
результатiв

190. Хвора 36-ти рокiв скаржиться на го-
ловний бiль, пiдвищення температури тi-
ла до 37,8oC . В зв’язку з позитивними
менiнгеальними 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 утворилася фi-
бринозна плiвка. Яка iмовiрна етiологiя
захворювання?

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

191.У хворого випорожнення 1 раз на добу,
зi смердючим запахом, сiрувато-жовтого
кольору. При мiкроскопiчному дослiджен-
нi: велика кiлькiсть неперетравлених м’я-
зових волокон та нейтрального жиру, реа-
кцiя - лужна. Для якого синдрому хара-
ктерна така копрограма?

A. Недостатнiсть ферментiв пiдшлункової
залози
B.Нормальне травлення
C. Виразковий колiт
D. Саркоїдоз
E. Туберкульоз
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192. При пiдрахунку лейкограми хворого
лаборант виявив 2% клiтин розмiром 12-14
мкм. Ядерно-цитоплазматичне спiввiдно-
шення менше одиницi. Ядро складається з
двох, рiдше трьох великих симетричних се-
гментiв. Цитоплазма забарвлюється слаб-
кобазофiльно, мiстить велику кiлькiсть
специфiчних ацидофiльних гранул розмi-
рами 0,5-1,5 мкм. Назвiть цi клiтини:

A. Еозинофiл
B. Базофiльний метамiєлоцит
C. Паличкоядерний нейтрофiл
D. Базофiл
E. Еозинофiльний метамiєлоцит

193. У хворого 49-ти рокiв дiагностовано
хронiчний алкогольний гепатит з пiдвище-
ними АлАТ та АсАТ, iндекс де Рiтiса - 4.
Вiруснi маркери негативнi. Яким методом
дослiджували пiдвищену АсАТ?

A. Колориметричний метод
B.Метод Клеггорна-Грофа
C.Метод Рушняка
D. L-ДОФА-тест
E. Радiометричний метод

194. У пацiєнта 45-ти рокiв спостерiгаю-
ться незначна жовтяниця, слабкiсть, ви-
явленi пiдвищенi печiнковi проби: АлАТ,
АсАТ, ЛФ, ГГТП. З метою диференцiаль-
ного дiагнозу гепатиту призначенi аналiзи
на виявлення маркерiв вiрусних гепатитiв.
Який метод найбiльш точно й швидко до-
зволяє пiдтвердити вiрусну етiологiю гепа-
титу?

A.Метод полiмеразної ланцюгової реакцiї
B. Iмуноферментний метод
C. Хроматографiчний метод
D. Видiлення чистої культури збудника
E. -

195.Пацiєнтка 45-ти рокiв хворiє на вираз-
кову хворобу шлунку. У загальному аналi-
зi кровi: гемоглобiн - 100 г/л, еритроцити
- 2, 2 · 1012/л, кольоровий показник - 0,8.
Яке дослiдження необхiдно провести хво-
рiй для виявлення прихованої шлунково-
кишкової кровотечi?

A. Реакцiю Грегерсена
B. Бiохiмiчний швидкий уреазний тест
C. Визначення амiлази
D. Пробу Реберга
E. -

196. Пацiєнтка 53-х рокiв скаржиться на
бiль в епiгастрiї, нудоту, печiю, виражену
слабкiсть. Пiд час дослiдження калу вияв-
лена позитивна реакцiя бензидинової про-
би. Про що це свiдчить?

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

197. У периферичнiй кровi хворих на
спадковий мiкросфероцитоз (хвороба
Мiнковського-Шоффара) серед еритроци-
тiв переважають:

A. Сфероцити
B.Овалоцити
C. Стоматоцити
D. Еритрокарiоцити
E. Нормальнi еритроцити

198. Пацiєнту 39-ти рокiв, який скаржи-
ться на загальну слабкiсть та кал чорного
кольору, призначено дослiдження калу на
приховану кров. Який метод використову-
ється для дослiдження?

A. Проба Грегерсена
B. Гваякова проба
C. Пiрамiдонова проба
D. Експрес-метод
E. Ортотолуїдинова проба

199.Хворий звернувся до лiкаря-лаборанта
з питанням: ”Чи можливе збiльшення рiв-
ня АлАТ та АсАТ без патологiї печiнки?”

A. Так, пiсля важкого фiзичного наванта-
ження
B. Так, пiсля голоду
C. Нi, це неможливо
D. Так, пiсля стресу
E. -

200.Який показник рН калу є характерним
для гнильної диспепсiї?

A. Рiзко основна
B.Помiрно основна
C. Нейтральна
D. Помiрно кисла
E. Рiзко кисла



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 
 

Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів 

підготовки “Медицина” і “Фармація”. 

 

ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ: 

КРОК 3. ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА. 

 

 

 

 

 

 

Київ. Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів 

підготовки “Медицина” і “Фармація”. 

(Українською мовою). 

 

 

 

Підписано до друку 01.10./№106. Формат 60х84 1/8 

Папір офсет. Гарн. Times New Roman Cyr. Друк офсет. 

Ум.друк.арк. 24.   Облік.вид.арк. 28.  

Тираж.(81 прим. – укр. мова). 



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 
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