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1. Виявлення жовчних пiгментiв у сечi
або калi є важливим дiагностичним кри-
терiєм у диференцiйнiй дiагностицi жов-
тяниць. Вкажiть, який iз перерахованих
жовчних пiгментiв НЕ ВИДIЛЯЄТЬСЯ
iз сечею або калом:

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

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

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

3. В лабораторiю доставлена асцитична
рiдина геморагiчного характеру. При мi-
кроскопiї - велика кiлькiсть мезотелiю з
ознаками пролiферацiї i гiперплазiї. Тра-
пляються багатошаровi пласти сосочко-
подiбних i залозистих структур, утворе-
них округлими клiтинами з вираженим
полiморфiзмом ядер i ядерець. При якiй
патологiї спостерiгається така цитогра-
ма?

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

4. Дiагностика пухлин кори наднирникiв
включає проведення аналiзу сечi на гор-
мони. В якiй порцiї сечi визначають гор-
мони кори наднирникiв?

A. Добовiй
B. Ранковiй
C.Порцiйнiй
D. Вечiрнiй
E. -

5. В нативному препаратi калу виявлено
округлi i овальнi краплi, кристали у ви-
глядi нiжних, довгих, розрiзнених або у
виглядi скупчень голок i грудочок не-
правильної форми. При нагрiваннi гол-
ки i грудочки перетворилися на краплi.
При фарбуваннi 0,5% метиленовим си-
нiм всi краплi забарвилися в синiй колiр.
Якi утворення виявленi при дослiдженнi?

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

6. Чоловiк 73-х рокiв надiйшов у гемато-
логiчне вiддiлення з геморагiчним син-
дромом. У кровi: Нb- 107 г/л, еритроцити
- 3, 1 · 1012/л, тромбоцити - 99 · 109/л, лей-
коцити - 42 · 109/л. Лейкоцитарна фор-
мула: бласти - 70%, паличкоядернi - 2%,
сегментоядернi - 13%, лiмфоцити - 15%.
Цитохiмiя бластних клiтин: МПО слаб-
копозитивна в 10%, ШИК-реакцiя по-
зитивна у дифузнiй формi; неспецифiчна
естераза позитивна в 100%, яка повнiстю
пригнiчуєтьсяфторидом натрiю.Назвiть
варiант лейкозу:

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

7. У хворого пiд час дослiдження пункта-
ту кiсткового мозку виявлено: клiтин-
нiсть знижена, лiмфоцитiв - 65%, пооди-
нокi гранулоцити i еритрокарiоцити, пiд-
вищений вiдсоток плазматичних клiтин,
лiпофагiв, що мiстять бурий пiгмент. Ме-
гакарiоцити поодинокi в препаратi. Для
якої патологiї характерна зазначена кар-
тина?

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

8. У хворого 17-ти рокiв дiагноз: гострий
лейкоз. При дослiдженнi кровi виявлено:
еритроцити - 1, 8 · 1012/л, лейкоцити -
80 · 109/л, сегментоядернi - 7%, лiмфоци-
ти - 10%, бласти - 83%, ШОЕ- 50 мм/год.
У бластах реакцiя на пероксидазу пози-
тивна; ШИК-реакцiя позитивна, дифу-
зна; реакцiя на лiпiди позитивна. Який
варiант лейкозу у хворого?

A.Мiєлобластний
B. Лейкоз з мiнiмальними ознаками
диференцiювання
C.Монобластний
D. Лiмфобластний
E.Мегакарiобластний

9. Хворий 55-ти рокiв надiйшов в пуль-
монологiчне вiддiлення з загострен-
ням бронхоектатичної хвороби. Ана-
лiз мокротиння: кiлькiсть - 600 мл, за-
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пах гнилiсний, сiрувато-жовтого ко-
льору, слизово-гнiйного характеру, по-
мiрно в’язкої консистенцiї, грудкувато-
клаптеподiбної форми. Мiкроскопiчно:
лейкоцити - велика кiлькiсть, еритро-
цити - подекуди, альвеолярнi клiтини -
помiрна кiлькiсть, мiсцями в скупченнях,
епiтелiй бронхiв та еластичнi волокна -
подекуди, мiкобактерiї туберкульозу не
виявленi. Якi ще характернi елементи
можна виявити у мокротиннi при брон-
хоектатичнiй хворобi?

A. Пробки Дiтрiха
B. КристалиШарко-Лейдена
C. Коралоподiбнi волокна
D. Клiтини плоского епiтелiю
E.Атиповi клiтини

10. У хворого внаслiдок вiрусної iнфе-
кцiї, яка ускладнилася печiнковою недо-
статнiстю, рiзко погiршився стан. Який
метаболiт, що входить до глюконеогене-
зу, обумовлює метаболiчний ацидоз?

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

11. У хворого 63-х рокiв на дослiджен-
ня взято 20 мл в’язкого слизового мо-
кротиння. Макроскопiчно в мокротиннi
виявлено: 1 спiраль Куршмана, велика
кiлькiсть щiльних жовтуватих клаптикiв
слизу. Мiкроскопiчно виявленi пласти
цилiндричного епiтелiю, окремi клiтини
з жировою дистрофiєю, велика кiлькiсть
еозинофiлiв та нитки фiбрину. Для якої
патологiї характернi такi змiни в мокро-
тиннi?

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

12. У чоловiка 28-ми рокiв в анамне-
зi неспецифiчний бактерiальний уре-
трит. У спермограмi: об’єм - 2,0 мл; кiль-
кiсть сперматозоїдiв >30 млн/мл еякуля-
ту; загальна кiлькiсть - 63 млн; активно-
рухомих - 6%; вiбруючих на мiсцi - 36%
та 58% з манежним рухом; з нормаль-
ною морфологiєю - 73%, з надмiрно ма-
ленькою голiвкою - 12% та з перегином
шийки - 15%; вмiст живих сперматозої-
дiв - 100%. Лейкоцити - 3-6 у полi зору
мiкроскопа. Якi саме показники спермо-
грами негативно вплинуть на фертиль-
нiсть еякуляту?

A.Астенозооспермiя
B.Олiгозооспермiя
C.Акiнозооспермiя
D.Некроспермiя
E. Лейкоцитоспермiя

13. У хлопчика 14-ти рокiв в пунктатi
нирки виявленi нирковi клiтини схожi на
нормальнi, серед яких є i багатоядернi
фiбробласти, гладенькi мiоцити, нейро-
ни, остеоцити та хондроцити. Який дiа-
гноз можна припустити?

A.Нефробластома
B.Нефротичний синдром
C.Пiєлонефрит
D. Гломерулонефрит
E.Ниркова гiперплазiя

14. Сьогоднi в лабораторiї виконаний
”Аналiз сечi за Нечипоренком” форма
№212/0, згiдно з яким визначена кiль-
кiсть лейкоцитiв в 1 мл, кiлькiсть ери-
троцитiв в 1 мл, кiлькiсть цилiндрiв в
1 мл. При заповненнi ”Журналу облiку
аналiзiв, зроблених в лабораторiї” фор-
ма №262/0, до якого виду необхiдно вiд-
нести ”Аналiз сечi за Нечипоренком” i
яку кiлькiсть аналiзiв слiд записати?

A. Три загальноклiнiчнi
B.Один загальноклiнiчний
C. Два загальноклiнiчнi
D.Один бiохiмiчний
E.Один мiкроскопiчний

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

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

16.Жiнка 27-ми рокiв звернулась до лiка-
ря зi скаргами на дискомфорт в статевих
органах, прозорi видiлення. Мiкроскопiя
цитологiчного мазка: в деяких клiтинах
цилiндричного епiтелiю визначенi окру-
глi структури, розмiром 10-25 мкм, якi
мiстять дрiбнi зернята сiро-фiолетового
кольору. Ядра розташованi ексцентри-
чно. Цитоплазма вузька (фарбування за
Паппенгеймом). Яку патологiю можна
припустити?
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A. Хламiдiоз
B. Трихомоноз
C. Кандидоз
D. Бактерiальний вагiноз
E. Крауроз вульви

17. У диференцiйнiй дiагностицi абсолю-
тного i вiдносного дефiциту залiза допо-
може визначення:

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

18. У хворого при проведеннi загального
аналiзу сечi виявлено: глюкоза - 3%, вiд-
носна густина сечi - 1001. Глюкозотоле-
рантний тест порушень не виявив. Про
що свiдчать данi лабораторнi показни-
ки?

A. Нирковий дiабет
B.Цукровий дiабет
C. Тиреотоксикоз
D.Норма
E. -

19. У пацiєнта дефекацiя 2-3 рази на до-
бу, у невеликiй кiлькостi. Кал має вигляд
дрiбних грудочок, вкритих рясним сли-
зом, темно-коричневого кольору, гомо-
генної щiльної консистенцiї, має лужну
реакцiю. При мiкроскопiчному дослi-
дженнi на тлi дрiбнозернистої маси де-
триту трапляються поодинокi перетрав-
ленi м’язовi волокна, незначна кiлькiсть
солей жирних кислот. Слиз безструктур-
ний, в окремих його дiлянках вдається
виявити зруйнованi лейкоцити та клiти-
ни цилiндричного епiтелiю. Який лабо-
раторний дiагноз?

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

20. Хворому було проведено пункцiю
болiсного передньошийного лiмфати-
чного вузла м’якої консистенцiї. Пун-
ктат кров’янистий, з дрiбними сiрува-
тими тканинними клаптиками. При мi-
кроскопiчному дослiдженнi нативних i
забарвлених препаратiв на тлi елемен-
тiв кровi i детриту виявленi поодинокi
лiмфоцити, залишки зруйнованих ядер,
епiтелiоїднi i гiгантськi багатоядернi клi-
тинi, нитки фiбрину. Вкажiть найбiльш
iмовiрний дiагноз:

A. Туберкульозний лiмфаденiт
B. Порушення лiпiдного обмiну (хвороба
Нiманна-Пiка)
C. Саркоїдоз
D. Гострий неспецифiчний лiмфаденiт
E. Лiмфосаркома

21. Хворий 33-х рокiв звернувся до лiка-
ря зi скаргами на iнтенсивний бiль у по-
перековiй дiлянцi справа без iррадiацiї,
пiдвищення температури тiла до 39oC,
озноб, нудоту, сухiсть у ротi, часте се-
човипускання. Сеча каламутна, iз пла-
стiвцями та осадом. В аналiзi сечi: бiлок
- 0,68 г/л, лейкоцити - 30-35 в полi зору,
еритроцити - 2-3 в полi зору, клiтини нир-
кового епiтелiю i мисок, бактерiї, слиз.
Ваш лабораторний дiагноз:

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

22.Пiсля перенесеної пневмонiї у пацiєн-
та 49-ти рокiв, який палить протягом
15-ти рокiв по 8-10 цигарок в день, на
рентгенограмi виявлене новоутворення
в нижнiй долi правої легенi. Новоутво-
рення має чiткi межi, перибронхiальнi
лiмфовузли не визначаються. При цито-
логiчному дослiдженi мокротиння вияв-
ляються нейтрофiли i тканинний детрит
у великiй кiлькостi. У клiнiчному аналi-
зi кровi: лейкоцитоз зi зсувом лейкоци-
тарної формули влiво, ШОЕ- 15 мм/год.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.Абсцес легенi
B. Хронiчна пневмонiя
C. Гостра пневмонiя
D. Хронiчний бронхiт
E. Гострий бронхiт

23. При гемофiлiї В спостерiгається
спадковий дефiцит наступного чинника
згортання кровi:

A. IХ
B. Х
C. VIII
D. V
E. VII

24. До методiв дослiдження судинно-
тромбоцитарного гемостазу належить:

A.Проба Айвi
B. Визначення активованого часткового
тромбопластинового часу (АЧТВ)
C. Визначення протромбiнового часу
D. Визначення тромбiнового часу
E. Визначення рiвня фiбронектину
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25. У гострiй фазi бактерiального запа-
лення в сироватцi кровi найбiльше зро-
стає вмiст:

A. С-реактивного бiлка
B. Iмуноглобулiнiв
C.Циркулюючих iмунних комплексiв
D. Серомукоїдiв
E. Лiмфоцитiв

26. Онкотичний тиск кровi хворого, що
ургентно був госпiталiзований до лiкар-
нi, склав 5,9 атм. Наслiдком змiни яких
бiохiмiчних констант кровi є вказаний
показник?

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

27. Пацiєнту з пiдозрою на iшемiчну хво-
робу серця призначено визначення кон-
центрацiї загального холестеролу. Про-
тягом якого часу концентрацiя холесте-
ролу 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

28. Хворий скаржиться на бiль та збiль-
шення пахового лiмфатичного вузла. З
анамнезу вiдомо, що 2 тижнi тому пе-
рехворiв на гостре респiраторне захво-
рювання. В цитограмi пунктату лiмфо-
вузла: переважають зрiлi лiмфоцити,
10-13% складають атиповi широкопла-
зменнi лiмфоцити, бiльше 27% склада-
ють атиповi мононуклеари, зустрiчаю-
ться поодинокi макрофаги, плазмоцити,
iмунобласти, епiтелiоїднi клiтини. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Iнфекцiйний мононуклеоз
B. Хвороба котячих подряпин
C. Бубонна форма туляремiї
D. Хвороба Нiкола-Фавра
E. Туберкульозний лiмфаденiт

29. Хворий 68-ми рокiв скаржиться на
загальну та м’язову слабкiсть, бiль у кiс-
тках. Рiк тому перенiс аденомектомiю.
На рентгенограмi кiсток черепу i тазу
виявлена велика кiлькiсть дрiбних окру-
глих дiлянок деструкцiї, дiаметром вiд 0,8
до 2,5 см. В загальному аналiзi сечi: бiлок
до 3,0 г/л. При дослiдженнi мiєлограми
виявлено трьохпаросткову панцитопе-
нiю, анаплазованi плазматичнi клiтини
становлять 38%. Який найбiльш iмовiр-

ний дiагноз?

A.Мiєломна хвороба
B.Остеолiтичнi метастази в кiстки
C. Амiлоїдоз нирок з нефротичним син-
дромом
D. Гострий лiмфолейкоз
E. Хвороба Вальденстрема

30. Чоловiка 62-х рокiв протягом року
турбує слабкiсть, пiтливiсть, бiль у лiво-
му пiдребер’ї, особливо пiсля їжi. Об’є-
ктивно: спленомегалiя. У кровi: еритро-
цити - 2, 6·1012/л, Нb- 100 г/л, кольоровий
показник - 0,87, лейкоцити - 200 · 109/л,
тромбоцити - 700·109/л,ШОЕ- 25 мм/год.
Лейкоформула: базофiли - 7%, еозино-
фiли - 5%, бласти - 2%, промiєлоцити
- 2%, мiєлоцити - 15%, метамiєлоцити
- 18%; паличкоядернi - 15%, сегменто-
ядернi - 34%, лiмфоцити - 2%; ознаки ди-
сплазiї не виявленi. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

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

31. До гематологiчного вiддiлення надiй-
шов пацiєнт з пiдозрою на апластичну
анемiю. Який з перерахованих лабора-
торних показникiв найбiльш характер-
ний для даного дiагнозу?

A. Тромбоцитопенiя
B. Зсув лейкоцитарної формули влiво
C. Еритроцитоз
D. Лейкоцитоз
E. Лiмфоцитопенiя

32. Пацiєнтка звернулася до лiкаря зi
скаргами на загальну слабкiсть, швидку
втомлюванiсть та кашель, що супрово-
джується видiленням значної кiлькостi
гнiйного мокротиння. В аналiзi мокро-
тиння: лейкоцити, кристали жирних ки-
слот i гематоїдину, рiзноманiтна флора.
Який попереднiй дiагноз?

A. Бронхоектатична хвороба
B. Крупозна пневмонiя
C. Гострий бронхiт
D. Бронхо-легеневий рак
E. -

33. У пацiєнта дiагностований хронiчний
гастрит. Для уточнення типу гастриту
проведена iнтрагастральна рН-метрiя, в
результатi якої з’ясовано, що концентра-
цiя вiльних водневих iонiв у пiлоричному
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вiддiлi шлунка становить 1,2. Який тип
хронiчного гастриту в даному випадку?

A. Гiперацидний
B.Нормоацидний
C. Гiпоацидний
D.Анацидний
E. -

34. Пацiєнт скаржиться на метеоризм,
видiлення кашеподiбного калу з рiзким
кислим запахом. Результати копрологi-
чного дослiдження: рН- 5,0, велика кiль-
кiсть перетравленої i неперетравленої
рослинної клiтковини, крохмаль на рi-
зних стадiях перетравлення, йодофiльна
флора, представлена клостридiями. Для
якої патологiї характерна така копро-
грама?

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

35. Хворий 45-ти рокiв надiйшов до клi-
нiки зi скаргами на рiзкий бiль в пра-
вiй половинi живота. Об’єктивно: жовту-
шнiсть склер i шкiрних покривiв. Аналiз
калу: колiр сiрувато-бiлий, консистенцiя
мазеподiбна, реакцiя кисла, стеркобiлiн
не виявлений, реакцiя на приховану кров
- негативна; мiкроскопiчно виявлена ве-
лика кiлькiсть жирних кислот i мил, ней-
трального жиру, невелика кiлькiсть пе-
ретравлених м’язових волокон. Для якої
патологiї характерна така копрограма?

A. Обтурацiйна (механiчна) жовтяниця
B.Паренхiматозна жовтяниця
C. Гемолiтична жовтяниця
D. Дискiнезiя жовчовивiдних шляхiв
E. -

36. Ургентно до лiкарнi надiйшов чоло-
вiк 28-ми рокiв без свiдомостi. Зi слiв ро-
дичiв з’ясувалося, що вiн хворiє на iн-
сулiнозалежний цукровий дiабет. Пiсля
перенесеної пневмонiї поступово поси-
лилися скарги на спрагу, нудоту, блюван-
ня, сонливiсть. Об’єктивно: шкiра суха,
шумне дихання, запах ацетону з рота,
язик сухий. Глюкоза кровi - 26 ммоль/л.
Яке ускладнення виникло у хворого?

A. Кетоацидемiчна кома
B. Сепсис
C.Печiнкова кома
D. Гiперосмолярна кома
E. Лактатацидемiчна кома

37. У чоловiка 28-ми рокiв, що стра-
ждає на iшемiчну хворобу серця, на шкi-
рi виявленi сухожильнi ксантоми та лi-

поїдна дуга рогiвки. Рiвень холестери-
ну лiпопротеїнiв низької щiльностi 7,0
ммоль/л. Вмiст лiпопротеїнiв iнших кла-
сiв в нормi. У матерi хворого аналогiчнi
симптоми також з’явилися у ранньому
вiцi. Яке захворювання найбiльш iмовiр-
но у хворого?

A. Сiмейний дефект апопротеїну B-100
B. Сiмейна гiпоальфалiпопротеїнемiя
C. Сiмейна дисбеталiпопротеїнемiя
D. Сiмейна недостатнiсть лiпопротеїнлi-
пази
E. Сiмейна гiпертриглiцеридемiя

38. Для встановлення iндивiдуально-
го ризику розвитку серцево-судинних
ускладнень атеросклерозу пацiєнту на
антиретровiруснiй терапiї призначено
визначення концентрацiї холестерину
лiпопротеїнiв низької та високої щiль-
ностi. При визначеннi концентрацiй
лiпопротеїнiв в плазмi рекомендованим
антикоагулянтом є:

A. Етилендiамiнтетраоцтова кислота
B.Оксалат калiю
C. Гепарин
D.Фторид натрiю
E.Цитрат натрiю

39. Жiнка лiтнього вiку скаржиться на
слабкiсть, бiль у животi, нудоту, багато-
разове блювання. В анамнезi - жовчно-
кам’яна хвороба. В бiохiмiчному аналiзi
кровi спостерiгається значне пiдвищення
ЛФ (лужної фосфатази) та ЛАП (лейци-
намiнопептидази). Для якої патологiї ха-
рактернi такi клiнiко-лабораторнi озна-
ки?

A. Холестаз
B. Вiрусний гепатит
C.Цироз печiнки
D. Гострий панкреатит
E.Апендицит

40.Пацiєнтка має скарги на апатичнiсть,
сонливiсть, зниження уваги та пам’ятi,
уповiльнення мови i рухової активностi,
зниження працездатностi, набряки повiк,
рук i нiг, перiодичнi закрепи. Об’єктив-
но: температура тiла - 35,7oC, грубий си-
плий голос, волосся ламке, випадає. При
натисканнi пальцем на дiлянки набряку
поглиблення не залишаються. Попере-
днiй дiагноз: первинна мiкседема. Для
уточнення дiагнозу в першу чергу тре-
ба визначити рiвень:
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A. Тиреотропного гормону
B. Холестерину
C. 17-кетостероїдiв сечi
D.Накопичення J131 в щитоподiбнiй
залозi
E. -

41. У юнака 16-ти рокiв спостерiгається
значна полiурiя з низькою питомою ва-
гою сечi. Пiсля проведення тесту з обме-
женням рiдини параметри питомої ваги
сечi не змiнилися. Найбiльш iмовiрно,
що у нього:

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

42. Хворий госпiталiзований у клiнiку зi
скаргами на гострий оперiзуючий бiль
у животi протягом доби, багаторазове
блювання. Лабораторнi данi: сироватка
кровi: α-амiлаза - 100 мг/год·мл; лiпаза
- 300 Од/л, ЛДГ- 7 ммоль/год·л; лужна
фосфатаза - 35 Од/л; сеча: α-амiлаза (дi-
астаза) - 240 мг/год·мл. Який дiагноз мо-
жна припустити?

A. Гострий панкреатит
B.Апендицит
C. Хронiчний панкреатит
D.Перфоративна виразка шлунку
E. Холестаз

43. Найбiльш високочутливим та специ-
фiчним лабораторним тестом на вияв-
лення некрозу мiокарду є визначення в
сироватцi кровi:

A. Тропонiну Т та I
B.Амiнотрансфераз (АлАТ, АсАТ)
C.Альфа-амiлази
D. Лактатдегiдрогенази
E. Лужної фосфатази

44. У хворої 30-ти рокiв пiд час цито-
логiчного дослiдження мазка з поверхнi
шийки матки на фонi великої кiлькостi
клiтин багатошарового плоского епiте-
лiю виявленi зроговiлi лусочки плоского
епiтелiю. Якому клiнiчному дiагнозу вiд-
повiдає цитологiчна картина?

A. Лейкоплакiя
B.Плоскоклiтинний рак шийки матки
C.Цервiцит
D. Ерозiя шийки матки
E. Кольпiт

45. Пацiєнту з цукровим дiабетом 2-го
типу з метою пiдбору оптимальної те-
рапiї рекомендовано оцiнити ступiнь iн-

сулiнорезистентностi. Про iнсулiнорези-
стентнiсть свiдчить iндекс HOMA-IR-1,
який перевищує:

A. 2,7
B. 1
C. 1,7
D. 2
E. 2,5

46. В рамках стандартного протоколу
обстеження жiнки, хворої на цукровий
дiабет 2-го типу, призначено бiохiмiчне
дослiдження сечi. Виявлена мiкроальбу-
мiнурiя. Яка кiлькiсть альбумiну у добо-
вiй сечi характерна для цього?

A. 250 мг
B. 350 мг
C. 400 мг
D. 500 мг
E. 20 мг

47. Хворому встановлено дiагноз:
iнфаркт мiокарду. Який показник сиро-
ватки кровi iмовiрно змiниться в першi
1-2 доби з моменту нападу?

A.АсАТ
B.Амiлаза
C. Креатинiн
D. Глюкоза
E. Бiлiрубiн

48.Жiнка 35-ти рокiв надiйшла до лiкар-
нi з вулицi в непритомному станi. Ознак
травми не було, фотореакцiї зiниць нор-
мальнi, ригiднiсть шиї вiдсутня. Дослi-
дження очного дна, сухожильних рефле-
ксiв, грудної клiтини i живота вiдхилень
не виявило. Пульс - 80/хв., рiвномiрний,
АТ- 140/80 мм рт.ст. Рiвень глюкози в
кровi - 1,6 ммоль/л. Який iмовiрний дi-
агноз?

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

49. В аналiзi сечi пацiєнтки урологiчно-
го вiддiлення виявлено: слиз в помiрнiй
кiлькостi, лейкоцити - 5-10 в полi зору,
мiсцями 20-40 i бiльше, еритроцити - 1-2
не в кожному полi зору, незмiненi, епiте-
лiй сечового мiхура 3-5 в полi зору, окре-
мо i групами до 10-15, плоский епiтелiй
2-3 в полi зору, кишкова паличка. Ваш
iмовiрний лабораторний дiагноз:
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A. Гострий цистит (кислий)
B. Гострий уретрит
C. Гострий цистит (лужний)
D. Гострий пiєлонефрит
E. Гострий гломерулонефрит

50. У хворої 62-ти рокiв з анемiєю
Аддiсона-Бiрмера рiзко погiршився
стан: субфебрилiтет, виражена слаб-
кiсть, головокружiння, затьмарення свi-
домостi, головний бiль. Аналiз кро-
вi: гемоглобiн - 50,0 г/л, еритроцити -
1, 2 · 1012/л, кольоровий показник - 1,3.
Можна припустити:

A. Рецидив хвороби
B. Гостру крововтрату
C. Гостру iнфекцiю
D. Гемолiтичний криз
E.Порушення мозкового кровообiгу

51. До гастроентерологiчного вiддiлення
надiйшов чоловiк з ознаками запалення
жовчних шляхiв. У порцiях жовчi вияв-
лено рухомi найпростiшi грушеподiбної
форми, двоядернi, з 4 парами джгутикiв
i опорним стрижнем - аксостилем. Яке
протозойне захворювання можна дiагно-
стувати?

A. Лямблiоз
B. Балантидiаз
C. Трихомонiаз
D.Амебiаз
E. Токсоплазмоз

52. До травматологiчного вiддiлення по-
трапила жiнка похилого вiку з перело-
мом стегна. За даними денситометрiї
та рентгенологiчного дослiдження було
встановлено дiагноз: остеопороз. Пiдви-
щений вмiст якого гормону є причиною
розвитку даної патологiї?

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

53. У хворого на фонi цирозу печiн-
ки розвинулись апатiя, дезорiєнтацiя,
сплутана свiдомiсть, свербiння шкiри,
з’явились носовi кровотечi. Об’єктив-
но: шкiра жовтушна, зi слiдами вiд роз-
чiсувань. Печiнка виступає на 5 см з-
пiд реберної дуги, щiльна. Лабораторнi
показники: Нb- 94г/л, бiлiрубiн кровi -
280 мкмоль/л, АсАТ- 2,8 мкмоль/мл/год,
АлАТ- 3,0 мкмоль/мл/год, сечовина - 12
ммоль/л. Яке ускладнення цирозу печiн-
ки виникло у хворого?

A. Гостра печiнкова недостатнiсть
B. Уремiчна кома
C. Геморагiчний васкулiт
D. Гостра серцева недостатнiсть
E. Бiлiарний панкреатит

54. У дiвчинки 14-ти рокiв пiсля пере-
несеної ГРВI за результатами об’єктив-
ного обстеження i лабораторних до-
слiджень встановлений дiагноз: iмунна
тромбоцитопенiчна пурпура (IТП). Якi
гематологiчнi змiни характернi для IТП?

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

55. З перших днiв життя у новонародже-
ної дитини вiд другої доношеної вагiтно-
стi (мати - I група кровi, Rh(-)) спосте-
рiгається жовтяниця, гепатоспленоме-
галiя. Лабораторнi показники: бiлiрубiн
непрямий - 328 ммоль/л, Нb- 140 г/л, ери-
троцити - 4 · 1012/л. Який найбiльш iмо-
вiрний дiагноз?

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

56. Чоловiк хворiє близько 4 мiсяцiв, має
скарги на слабкiсть, пiтливiсть, знижен-
ня маси тiла. Пiд час обстеження виявле-
нi збiльшенi, неболючi, еластичнi, рухо-
мi шийнi i пiдпахвовi лiмфатичнi вузли,
гепатоспленомегалiя. Гемограма: Нb-
112 г/л, еритроцити - 3, 0·1012/л, лейкоци-
ти - 30 ·109/л, тромбоцити - 210 ·109/л, па-
личкоядернi - 1%, сегментоядернi - 8%,
моноцити - 2%, лiмфоцити - 89%, ШОЕ-
17 мм/год, у мазку кровi - тiнi Боткiна-
Гумпрехта. Який попереднiй дiагноз?

A. Хронiчний лiмфолейкоз
B. Гострий лейкоз
C. Лiмфома
D. Хвороба Ходжкiна
E. Хронiчний мiєлолейкоз

57. У 2-рiчної дитини через 3 тижнi пiсля
планового щеплення пiдвищилася тем-
пература тiла, з’явилися петехiї на шкiрi,
носова кровотеча, олiгоанурiя, сплено-
мегалiя. Гемограма: Нb- 110 г/л, еритро-
цити - 4, 0 · 1012/л, лейкоцити - 7, 1 · 109/л,
тромбоцити - 20 · 109/л, паличкоядернi
- 6%, сегментоядернi - 52%, моноцити
- 12%, лiмфоцити - 30%, ретикулоци-
тоз, фрагментованi еритроцити, ШОЕ-
18 мм/год. Яке захворювання розвину-
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лось у дитини?

A. Iмунна тромбоцитопенiчна пурпура
B.Медикаментозна гемолiтична анемiя
C.Аутоiмунна гемолiтична анемiя
D. Гемолiтико-уремiчний синдром
E.Пароксизмальна нiчна гемоглобiнурiя

58. У хворого, який протягом 5-ти ро-
кiв страждає на хронiчний гломеруло-
нефрит, виявлено олiгурiю, пiдвищення
вмiсту калiю, сечовини та креатинiну в
кровi. З рота вiдчувається запах амiаку,
АТ- 210/120 мм рт.ст., ЧСС - 118/хв. Для
якої патологiї характернi такi змiни?

A. Гостра ниркова недостатнiсть
B. Гiперкалiємiя
C. Гiпоглiкемiчна кома
D.Нефротичний синдром
E.Артерiальна гiпертензiя

59. У 35-рiчної жiнки, незважаючи
на пiдвищений апетит, спостерiгається
втрата ваги, а також аменорея. Об’є-
ктивно: шкiра тепла, волога, слабкий
тремор спокою, екзофтальм, тахiкардiя.
У сироватцi кровi збiльшена концентра-
цiя Т3 i Т4. Який Ваш iмовiрний лабора-
торний дiагноз?

A. Гiпертиреоз
B.Аутоiмунний тиреоїдит
C. Гiперпаратиреоз
D. Гiпотиреоз
E. -

60. Пiд час профiлактичного огляду у
юнака 17-ти рокiв виявленi вiдхилення
показникiв фiзичного розвитку. Зрiст
становить 183 см, вага - 67 кг, розмах рук
- 185 см. Оволосiння в пахвових запади-
нах i на лобку недостатнє, пенiс i мошон-
ка малих розмiрiв, в дiлянцi грудних за-
лоз пальпуються ущiльнення пiд кожним
соском, дiаметром до 3 см (з’явилися в
13 рокiв). У кровi: рiвень тестостерону
- знижений, лютеїнiзуючого гормону -
пiдвищений. Карiотип - 47, XXY. Який
iмовiрний дiагноз?

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

61. У лабораторiю на дослiдження до-
ставлена прозора серозна рiдина, жов-
туватого кольору. Вiдносна щiльнiсть -
1,007; кiлькiсть бiлка - 15 г/л, проба Рi-
вальта - негативна. При мiкроскопiчно-
му дослiдженнi осаду виявлено пооди-
нокi еритроцити, лейкоцити. Яка рiдина
дослiджується в лабораторiї?

A. Транссудат
B. Ексудат
C. Лiквор
D.Шлунковий сiк
E. -

62. Хворому проводять дослiдження си-
стеми гемостазу. Забiр кровi був взя-
тий натщесерце. При пiдрахунку кiль-
костi тромбоцитiв в мазках кровi лiкар-
лаборант виявив, що всi тромбоцити бу-
ли згрупованi по 10-15 разом. Дайте Ва-
шу клiнiко-аналiтичну оцiнку:

A.Не використовувався антикоагулянт
при заборi кровi
B.Невiрний час забору кровi
C.Помилки при приготуваннi мазка
D.Норма
E. -

63.Пiд час проходження профiлактично-
го огляду у пацiєнта в мазках кровi були
виявленi акантоцити. Дляфiксацiї мазкiв
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. -

64. При надходженнi в клiнiку у пацiєн-
тки 18-ти рокiв тиск - 95/60 мм рт.ст.,
пульс - 112/хв, холоднi кiнцiвки, глибоке
прискорене дихання (дихання Куссмау-
ля), з рота вiдчувається запах ацетону.
З анамнезу життя стало вiдомо, що во-
на хворiє на ЦД I типу. Лабораторнi до-
слiдження: сироватка кровi: натрiй - 130
ммоль/л; калiй - 5,3 ммоль/л; бiкарбона-
ти - 5 ммоль/л; сечовина - 8,18 ммоль/л;
креатинiн - 110 мкмоль/л; глюкоза - 27
ммоль/л. Артерiальна кров: рН- 7,05;
рСО - 15 мм рт.ст. Який Ваш iмовiрний
лабораторний дiагноз?

A. Дiабетична кетоацидотична кома
B. Гiпоглiкемiчна кома
C. Дiабетична гiперосмолярна кома
D.Отруєння важкими металами
E. -

65. Хворий 30-ти рокiв звернувся до лi-
каря зi скаргами на бiль в животi, осо-
бливо пiсля прийому жирної їжi, виси-
пання на шкiрi рук, нiг, живота. При
оглядi: хворий має зайву вагу, печiнка
i селезiнка при пальпацiї збiльшенi, на
шкiрi вулканiчнi ксантоми. При лабо-
раторному дослiдженi: сироватка пiсля
взяття каламутна у всьому обсязi. При
витримуваннi в холодильнику протягом
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10 годин утворився вершкоподiбний шар
над каламутною сироваткою, холесте-
рин - 5,9 ммоль/л, триглiцериди - 12,5
ммоль/л, ХС-ЛПВЩ - 0,9 ммоль/л. Ден-
ситограма електрофоретичного роздi-
лення лiпопротеїдiв сироватки: виявляє-
ться на стартi iнтенсивна смуга хiло-
мiкронiв (ХМ) i широка смуга пре-β-
лiпопротеїдiв. ХМ - 15%, β-ЛП (ЛПНЩ)
- 54,0%, пре-β-ЛП (ЛПДНЩ) - 35,6%,
α-ЛП (ЛПВЩ) - 32,0%. Який Ваш iмо-
вiрний лабораторний дiагноз?

A. Гiперлiпопротеїнемiя V типу
B. Гiперлiпопротеїнемiя I типу
C. Гiперлiпопротеїнемiя IIа типу
D. Гiперлiпопротеїнемiя III типу
E. Гiперлiпопротеїнемiя IV типу

66.Хвора вiком 31 рiк має скарги на рiдкi
випорожнення до 5 разiв на добу з до-
мiшками кровi, бiль в нижнiх вiддiлах
живота, не пов’язаний з прийомом їжi
i дефекацiєю, бiль в колiнних i гомiлко-
востопних суглобах з набряком i обме-
женням рухливостi, пiдвищення темпе-
ратури тiла до 39oC. Лабораторнi дослi-
дження ЗАК: еритроцити - 3, 9 · 1012/л;
Нb- 115/л; лейкоцити - 14, 0 · 109/л; еози-
нофiли - 0%, паличкоядернi нейтрофi-
ли - 10%, сегментоядернi нейтрофiли -
66%, лiмфоцити - 20%, моноцити - 4%,
ШОЕ - 42 мм/год. ЗАС: бiлок та глюкоза
не виявленi. Дослiдження плазми кровi:
загальний бiлiрубiн - 16,0 мкмоль/л, пан-
креатична амiлаза - 51 од/л, глюкоза - 5,5
ммоль/л, АлАТ- 28 Од/л, АсАт - 26 Од/л,
холестерин - 5,5 мкмоль/л, ПТI - 86%.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

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

67. При гiстологiчному дослiдженнi щи-
топодiбної залози виявлено дрiбнi поро-
жнини, вистеленi атиповим епiтелiєм i
заповненi сосочками, якi вростають в ка-
псулу. Який iмовiрний дiагноз?

A. Папiлярний рак
B. Солiдний (медулярний) рак з амiлоїдо-
зом строми
C.Папiлярна аденома
D.Фолiкулярний рак
E.Недиференцiйований рак

68. Хвора 40-ка рокiв надiйшла в клiнiку
зi скаргами на слабкiсть, запаморочен-
ня, задишку при фiзичному навантажен-
нi, серцебиття, геморагiчнi висипання на
шкiрi тулуба. В анамнезi: тривале лiку-

вання антибiотиками (стрептомiцин, ле-
вомiцетин). Пiд час останнього курсу лi-
кування стали наростати перерахованi
вище симптоми. У аналiзi кровi: Нb - 48
г/л, еритроцити - 2 · 1012/л, кольоровий
показник - 1,0, лейкоцити - 1 · 109/л, па-
личкоядернi нейтрофiли - 11%, сегмен-
тоядернi нейтрофiли - 36%, лiмфоцити
- 50%, моноцити - 10%, ретикулоцити -
0,1%, тромбоцити - 48 · 109/л, ШОЕ- 41
мм/год. Проба Кумбса - негативна. Мiє-
лограма: отримано недостатню кiлькiсть
матерiалу. Ваш лабораторний дiагноз:

A. Гiпопластична анемiя
B. Геморагiчний васкулiт
C.Постгеморагiчна анемiя
D. Гемолiтична анемiя
E.Мегалобластна анемiя

69.Жiнка 34-х рокiв звернулась до лiкаря
зi скаргами на бiль в правому пiдребер’ї,
жовтушнiсть шкiрних покривiв, якi з’я-
вилися 3 мiсяцi назад. Об’єктивно: печiн-
ка та селезiнка збiльшенi. Аналiз кровi:
Нb- 81 г/л, еритроцити - 2, 9 · 1012/л, ко-
льоровий показник - 0,85, лейкоцити -
8 · 109/л, лейкоцитарна формула без осо-
бливостей, тромбоцити - 200 · 109/л, ре-
тикулоцити - 15%, ШОЕ- 19 мм/год. У
мазку кровi - мiкросфероцитоз. Осмоти-
чна резистентнiсть еритроцитiв: початок
- 0,60%NaCl, кiнець - 0,40%NaCl. Вмiст
непрямого бiлiрубiну в сироватцi кровi -
0,03 г/л, печiнковi проби не змiненi. Ви-
явлено уробiлiн в сечi. Ваш лаборатор-
ний дiагноз:

A. Гемолiтична анемiя
B. Гiпопластична анемiя
C. Геморагiчний васкулiт
D.Постгеморагiчна анемiя
E.Мегалобластна анемiя

70. Хвора 43-х рокiв, скаржиться на ча-
стi матковi кровотечi, слабкiсть, швидку
стомлюванiсть. При мiкроскопiї мазка
кровi виявленi такi змiни еритроцитiв:
мають овальну та грушеподiбну форму,
блiдого забарвлення, дiаметром менше 6
мкм. Ваш лабораторний дiагноз:

A. Хронiчна постгеморагiчна анемiя
B. Еритремiя
C. Вазопатiя
D. Геморагiчний дiатез
E. Гострий лiмфобластний лейкоз

71.Жiнка 35-ти рокiв звернулась до лiка-
ря зi скаргами на надмiрнi видiлення зi
статевих шляхiв бiлого кольору, сиропо-
дiбної консистенцiї, свербiж, який поси-
люється пiсля водних процедур та ста-
тевого акту, вiдчуття печiї, подразнення
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зовнiшнiх статевих органiв. В цитологi-
чних мазках виявленi епiтелiальнi клiти-
ни промiжного шару, 8-10 лейкоцитiв не
в кожному полi зору, паличкова флора
в помiрнiй кiлькостi, спори та псевдо-
мiцелiй дрiжджоподiбних грибiв. Якому
попередньому дiагнозу може вiдповiдати
дана цитологiчна картина?

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

72. Пацiєнт 46-ти рокiв скаржиться на
бiль та значне обмеження рухiв в дрiбних
суглобах кистей. В ЗАК: нормохромна
анемiя та збiльшенняШОЕ; ЗАС: проте-
їнурiя на фонi гiпостенурiї. При бiохiмi-
чному дослiдженнi кровi виявлений пiд-
вищений рiвень загального бiлка, кре-
атинiну та сечовини. Результати дослi-
дження ревматоїдного фактору, антину-
клеарних антитiл та антитiл до циклiчно-
го цитрулiнованого пептиду - негативнi.
Електрофорез бiлковихфракцiй сирова-
тки кровi виявив М-градiєнт, а електро-
форез сечi - бiлок Бенс-Джонса. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?

A.Множинна мiєлома
B. Гострий гломерулонефрит
C. Ревматоїдний артрит
D. Системний червоний вовчак
E. Реактивний артрит

73. Хвора 25-ти рокiв. Часто хворiла на
ангiну. Протягом року спостерiгається
серцебиття, сильна втомлюванiсть, за-
дишка, тремор пальцiв рук. Схудла на
6 кг. Результати аналiзiв: глюкоза - 6,5
ммоль/л, Т3 - 4 нмоль/л, Т4 - 190 нмоль/л,
ТТГ - 0,1 мМЕ/л. Який найбiльш iмовiр-
ний дiагноз?

A. Тиреотоксикоз
B. Гiпотиреоз
C. Гiперпаратиреоз
D.Мiкседема
E. Синдром Iценко-Кушинга

74. До клiнiки звернувся чоловiк зi скар-
гами на бiль у дiлянцi шлунка. Пiд час
обстеження виявлено гiперхлоргiдрiю,
виражений ерозивно-виразковий про-
цес у дiлянцi антрального вiддiлу шлун-
ка, у гастробiоптатi пацiєнта виявлено
Helicobacter pylori. Який з перерахова-
них ферментiв продукується цим мiкро-
органiзмом i спричиняє структурнi змiни
слизової оболонки шлунка?

A. Уреаза
B.АсАТ
C.АлАТ
D. Дегiдрогеназа
E. Карбоксипептидаза

75. У кардiологiчне вiддiлення надiйшов
пацiєнт зi скаргами на iнтенсивний бiль
за грудиною, що iррадiює у лiву руку i
лопатку, не зникає пiсля приймання нi-
троглiцерину пiд язик. Яке обстеження
можна виконати для пiдтвердження дiа-
гнозу iнфаркту мiокарда в першi години
нападу бiля лiжка хворого?

A.Швидкий тропонiновий тест
B. Креатинiн
C. ЛДГ
D. С-реактивний бiлок
E. Сечовина

76. Дитина 10-ти рокiв страждає на епi-
зодичний бiль в животi. На шкiрi - ксан-
томнi бляшки. При обстеженнi - гепато-
спленомегалiя. Сироватка кровi каламу-
тна натще. Вмiст ХС - 4,3 ммоль/л, лiпiди
- 18 г/л. Можна припустити 1 тип гiпер-
лiпопротеїнемiї. Якi показники плазми
кровi будуть збiльшенi при цьому типi
дислiпопротеїнемiї?

A. ТГ, хiлоромiкрони
B. ЛПДНЩ
C. ЛПНЩ
D. ЛПВЩ
E. ЛППЩ

77. Якi компенсаторнi механiзми нале-
жать до II фази гострої постгеморагiчної
анемiї?

A.Надходження рiдини у кров’яне русло
B. Спазм судин
C. Поява в кровi елементiв нормальної
регенерацiї
D. Поява в кровi елементiв патологiчної
регенерацiї
E. Збiльшення кiлькостi еритроцитiв

78. При плановому обстеженi пiдлiткiв,
що проживають в гiрськiй мiсцевостi, бу-
ло виявлено збiльшення кiлькостi ери-
троцитiв i гемоглобiну в периферичнiй
кровi. Чим зумовлений наявний еритро-
цитоз?

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

79. У пацiєнтки 70-ти рокiв, яку було
планово доставлено в нейрохiрургiчне
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вiддiлення для планової операцiї з вида-
лення пухлини головного мозку, раптово
виникла задишка. При дослiдженнi по-
казникiв КОС виявлено: рН- 7,62; рСО2
- 25 мм рт.ст., рО2 - 11,9 мм рт.ст., ВЕ=
-2 ммоль/л. K+ - 3,8 ммоль/л, Na+ - 138
ммоль/л, Cl - 96 моль/л. Вкажiть, яке по-
рушення КОС можна припустити:

A. Декомпенсований дихальний алкалоз
B.Метаболiчний алкалоз з частковою
компенсацiєю
C.Метаболiчний ацидоз з частковою
компенсацiєю
D. Компенсований дихальний алкалоз
E. Дихальний алкалоз з частковою ком-
пенсацiєю

80. У пацiєнта пiдвищений рiвень Mg
у кровi та бронзове забарвлення шкi-
ри i слизових оболонок. Для якого за-
хворювання характернi такi клiнiко-
лабораторнi прояви?

A. Хвороба Аддiсона
B. Синдром Iценко-Кушинга
C. Хвороба Коновалова-Вiльсона
D. ХворобаЖильбера
E.Отруєння солями важких металiв

81. Який епiтелiй вистилає слизову обо-
лонку маткових труб i повiтроноснi шля-
хи дихальної системи?

A. Одношаровий багаторядний вiйчастий
епiтелiй
B.Одношаровий однорядний кубiчний
епiтелiй
C. Багатошаровий плоский незроговiлий
епiтелiй
D.Покривно-ямковий епiтелiй
E. Перехiдний багатошаровий багаторяд-
ний епiтелiй

82. У пацiєнта 61-го року виявлена гепа-
тоспленомегалiя. В периферичнiй кро-
вi: анемiя, тромбоцитоз, лейкоцитоз -
39 · 109/л, зсув лейкоцитарної формули
влiво до одиничних бластiв, збiльшен-
ня кiлькостi еозинофiлiв та базофiлiв.
Кiстковий мозок гiперклiтинний за ра-
хунок збiльшення кiлькостi незрiлих i
зрiлих клiтин гранулоцитарного ряду,
виражений дисгранулоцитопоез, незна-
чний дисеритро- та дисмегакарiоцито-
поез, кiлькiсть бластiв нижче 20%. Ph-
хромосома вiдсутня. Яке захворювання
кровi є найбiльш iмовiрним?

A.Атиповий хронiчний мiєлолейкоз
B. Рефрактерна анемiя з надлишком
бластiв
C. Хронiчний нейтрофiльний лейкоз
D. Хронiчний мiєлолейкоз
E. Гострий мiєлобластний лейкоз

83. До гематологiчного вiддiлення по-
трапила дитина 2-х рокiв. Основнi клiнi-
чнi прояви: гепатоспленомегалiя, ознаки
геморагiчного дiатезу. У периферичнiй
кровi виявлена анемiя, тромбоцитопе-
нiя, лейкоцитоз (за рахунок нейтрофiль-
них лейкоцитiв та моноцитiв). В лейко-
грамi визначаються незрiлi форми гра-
нулоцитiв, еритрокарiоцити. Кiлькiсть
бластiв i промоноцитiв в периферичнiй
кровi та серед ядровмiстних клiтин кiс-
ткового мозку менше 20%. В клiтинах
гранулоцитарного та еритроїдного ряду
виявляються нерiзко вираженi диспла-
стичнi змiни. Яке захворювання кровi є
найбiльш iмовiрним?

A. Ювенiльний мiєломоноцитарний лей-
коз
B. Гострий мiєломонобласний лейкоз
C. Хронiчний мiєлолейкоз
D.Мiєломна хвороба
E.Апластична анемiя

84. При проведеннi дослiдження загаль-
ного аналiзу кровi хворого 54-х рокiв,
який перебуває в реанiмацiйному вiддi-
леннi у вкрай важкому станi, встановле-
но: анемiя, лейкопенiя та тромбоцито-
пенiя. Бластнi клiтини в лейкоформулi
становлять 58%, в кiстковому мозку -
63%. Ознак дисплазiї гранулоцитарно-
го, еритроїдного та мегакарiоцитарного
паросткiв не спостерiгається. При iму-
нофенотипуваннi на поверхневих мем-
бранах бластiв не виявляється експресiя
антигенiв, специфiчних для клiтин лiм-
фоїдної, мiєлоїдної та мегакарiоцитар-
ної лiнiї. Який варiант гострого лейкозу
є найбiльш iмовiрним?

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

85. Хворий 62-х рокiв звернувся до лiка-
ря зi скаргами на нестерпнi мiгренi, бiль
в кiстках та збiльшення селезiнки. В пе-
риферичнiй кровi - нейтрофiльний лей-
коцитоз з незначним зсувом влiво, по-
мiрна базофiлiя та еозинофiлiя, бласти
не визначаються. Hb - 200 г/л, еритро-
цити - 7 · 109/л, тромбоцити - 430 · 109/л.
В кiстковому мозку спостерiгається гi-
перплазiя, що обумовлена збiльшенням
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числа клiтинних елементiв як нормобла-
стичного еритропоезу, так i iнших лiнiй
мiєлопоезу. Бласти в межах норми. Яке
захворювання кровi можна припустити?

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

86. В клiнiко-дiагностичну лабораторiю
доставлено сечу на загальноклiнiчне до-
слiдження. Колiр - солом’яно-жовтий,
питома вага - 1,015, рН- 6,0, в осадi -
уретральнi нитки. Мiкроскопiчно: слиз,
лейкоцити, клiтини епiтелiю уретри, не-
змiненi еритроцити. Ваш попереднiй дiа-
гноз:

A. Уретрит
B. Гломерулонефрит
C.Простатит
D.Пiєлонефрит
E.Цистит

87. В клiнiко-дiагностичнiй лабораторiї
при дослiдженнi мазкiв спинномозкової
рiдини були виявленi грамнегативнi ди-
плококи, що мають вигляд кавових зе-
рен, якi розташовуються парами, тетра-
дами або хаотично, часто всерединi лей-
коцитiв (незавершений фагоцитоз). Якi
мiкроорганiзми дiагностовано у лiкворi?

A.Менiнгококи
B. Стафiлококи
C. Стрептококи
D.Пневмококи
E.Монококи

88. Хворий 30-ти рокiв госпiталiзований
з приводу болю в епiгастральнiй дiлянцi
з вираженим циркуляторно-гiпоксичним
синдромом. B анамнезi: виразкова хво-
роба шлунку. Шкiрнi покриви блiдi. Ана-
лiз кровi: гемоглобiн - 90 г/л, еритроци-
ти - 3, 5 · 1012/л, кольоровий показник -
0,7, тромбоцити - 180, 0 · 109/л, ретику-
лоцити - 0,5%. Бiлiрубiн - 12 мкмоль/л,
сироваткове залiзо - 4,6 ммоль/л. Реакцiя
Грегерсена позитивна. Який вид анемiї
передбачається у даного пацiєнта?

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

89. У хворої 58-ми рокiв в лiвiй молочнiй
залозi, у верхньо-зовнiшньому квадран-
тi, виявили пухлину. При цитологiчно-
му дослiдженнi: пласти великих, полi-

гональних клiтин з невеликими ядрами.
Ядерний хроматин дрiбнопетлистий, iно-
дi з гiпертрофованими ядерцями. Цито-
плазма широка, в апiкальнiй частинi мi-
стить дрiбнi оксифiльнi гранули секрету.
Фон: залозистий епiтелiй в станi пролi-
ферацiї без ознак атипiї. Яку патологiю
можна припустити?

A. Кiстозно-залозиста мастопатiя
B. Листоподiбна саркома
C. Туберкульоз
D.Фiброаденома
E. Рак Педжета

90. При якому методi внутрiшньолабо-
раторного контролю якостi використо-
вують данi пацiєнта?

A.Метод середнiх нормальних значень
B.Метод контрольних карт
C.Метод контрольних правил
D.Метод cusum
E.Метод 6 сiгм

91. Ступiнь наближення один до одного
незалежних результатiв вимiрювань, якi
були отриманi в конкретних регламен-
тованих умовах це:

A.Прецизiйнiсть вимiрювань
B. Ступiнь наближення результатiв
вимiрювань до прийнятого опорного
значення
C.Наближення отриманих результатiв до
iстинного значення
D. Можливiсть виявити найменшу рiзни-
цю мiж двома концентрацiями
E. Ступiнь вiдтворюваностi отриманих
результатiв

92. Хвора 45-ти рокiв скаржиться на бiль
у груднiй клiтцi, задишку, кашель iз видi-
ленням мокротиння, пiдвищення темпе-
ратури тiла до 38,7oC. ЗАК: лейкоцити -
3, 4 · 109/л, паличкоядернi - 13%, ШОЕ-
37 мм/год. При бактерiоскопiї мазкiв мо-
кротиння виявленi скупчення грампози-
тивних кокiв у виглядi грон винограду.
Яким збудником викликане захворюван-
ня?

A. S. aureus
B. H. influenzae
C. S. pneumoniae
D. P. jirovecii
E. L. pneumophila

93. Хворий 49-ти рокiв протягом 2-х ро-
кiв лiкується з приводу цирозу печiнки.
За останнiй мiсяць помiтно збiльшився
живiт, зросла загальна слабкiсть. Про-
тягом 2 тижнiв щоденно приймав фуро-
семiд. Якi змiни можна виявити пiд час
дослiдження електролiтiв кровi?



Крок 3 Лабораторна дiагностика 13

A. Гiпокалiємiю
B. Гiпокальцiємiю
C. Гiпернатрiємiю
D. Гiперкалiємiю
E. Гiперкальцiємiю

94. З якої частини жовчовивiдних шляхiв
отримують порцiю В жовчi при дуоде-
нальному зондуваннi?

A. З жовчного мiхура
B. З дванадцятипалої кишки при закрито-
му сфiнктерi Оддi
C. З загальної жовчної протоки
D. З дванадцятипалої кишки при вiдкри-
тому сфiнктерi Оддi
E. З печiнки

95. В аналiзi кровi пацiєнтки отрима-
нi такi данi: Hct- 24%, Hb- 94 г/л, RBC-
2, 7 · 1012/л, MCV- 86 фл, MCH- 31 пг,
MCHC- 351 г/л. Охарактеризуйте ери-
троцити, якi Ви зможете побачити в маз-
ку кровi:

A. Нормоцитарнi, нормохромнi
B.Макроцитарнi, гiперхромнi
C.Мiкроцитарнi, нормохромнi
D.Мiкроцитарнi, гiпохромнi
E.Нормоцитарнi, гiпохромнi

96. Хворий 27-ми рокiв госпiталiзова-
ний зi скаргами на пiдвищення темпе-
ратури тiла, свербiння шкiри, пiтливiсть,
збiльшення шийних та пахвових лiмфо-
вузлiв. В пунктатi лiмфовузла виявле-
нi клiтини 40-50 мкм в дiаметрi, якi ма-
ють 2 дзеркально розташованих ядра.
Ядра овальнi або округлi, хроматин тон-
кодисперсний, рiвномiрно розподiлений
по ядру. В кожному ядрi є нуклеола.
Цитоплазма сiро-блакитна, однорiдна,
дрiбно-вакуолiзована, з дещо фестонча-
стим краєм. Назвiть цi клiтини:

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

97. Дiвчина 22-х рокiв страждає на хворо-
бу Коновалова-Вiльсона. Скаржиться на
бiль у животi та в дiлянцi печiнки, нудо-
ту, слабкiсть. На УЗД: гепатоспленоме-
галiя, на роговiй оболонцi - кiльце Кай-
зера, рiвень церулоплазмiну знижений
до 0,5 мкмоль/л, рiвень мiдi у сиворотцi
кровi знижений до 8 мкмоль/л. Яким ме-
тодом необхiдно дослiдити рiвень мiдi у
сироватцi кровi?

A. Колориметричний метод
B.Флюорометрiя
C. Автоматизований метод iз застосуван-
ням фосфорно-вольфрамового реактиву
D. Метод преципiтацiї з цетилпiридин-
хлоридом
E. Емiсiйна фотометрiя полум’я

98.Хворий 49-ти рокiв скаржиться на по-
стiйну печiю, бiль у епiгастрiї. Яке дослi-
дження необхiдно провести для визна-
чення секреторної функцiї шлунка?

A. рН-метрiю
B.Фiброгастродуоденоскопiю
C. Загальний аналiз кровi
D. Дуоденальне зондування
E. -

99. Хворий звернувся до лiкаря з скарга-
ми на загальне нездужання, важкiсть у
правому боцi. Останнi 5 рокiв хворiє на
цироз печiнки. Який онкомаркер доцiль-
но призначити хворому з метою скринiн-
гу раку печiнки?

A.АФП
B.ПСА
C. СА 19-9
D. СА 125
E. -

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

A. Еритропоетину
B. Iнсулiну
C.Адреналiну
D.Окситоцину
E. Гемоглобiну

101. У дитини 2-х рокiв спостерiгається
блiдiсть шкiри, спленомегалiя, затримка
фiзичного розвитку, неправильна чоти-
рикутна форма черепа, сплощене пере-
нiсся, пiдвищена схильнiсть до iнфекцiй-
них захворювань. При дослiдженнi пери-
феричної кровi вiдзначається зсув лей-
коцитарної формули влiво до мiєлоцитiв
та багато мiшенеподiбних еритроцитiв.
Яке захворювання найбiльш iмовiрне у
дитини?

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

102. До лабораторiї на дослiдження до-
ставлено жовч. При мiкроскопiчному
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дослiдженнi виявлено багато тонких без-
барвних чотирикутних пластинок з обла-
маним кутом. Якi клiтиннi елементи
виявленi в жовчi?

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

103. З дiагностичною метою хворому з
закритою черепно-мозковою травмою
була проведена люмбальна пункцiя. Вка-
жiть показник вiдносної щiльностi спин-
номозкової рiдини характерний для цьо-
го стану:

A. 1,015
B. 1,003
C. 1,006
D. 1,007
E. -

104. У хворого 30-ти рокiв при цитологi-
чному дослiдженнi встановлений дiагноз
медулярного раку щитоподiбної залози.
Якi цитологiчнi ознаки характернi для
медулярного раку щитоподiбної залози?

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

105. Хвора дитина 9-ти рокiв через 1 ти-
ждень пiсля фолiкулярної ангiни надiй-
шла до лiкарнi зi скаргами на головний
бiль, загальну слабкiсть, нудоту, блюван-
ня. Об’єктивно: шкiрнi покриви блiдi, ли-
це набрякле, тахiпное. Аналiз сечi: добо-
вий дiурез - 250 мл, сеча - каламутна, бi-
лок - 2,5 г/л, вiдносна щiльнiсть - 1,022,
еритроцити - 50-80 в полi зору, гiалiновi
цилiндри - 10-25 в полi зору. Який най-
бiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гострий гломерулонефрит
B. Сечокам’яна хвороба
C. Гострий пiєлонефрит
D. Системний червоний вовчак
E.Нефротичний синдром

106. У трирiчного хлопчика з народжен-
ня спостерiгається кровоточивiсть рi-
зного ступеня за мiкроциркуляторно-
гематомним типом. Проведенi лабора-
торнi дослiдження виявили: кiлькiсть
тромбоцитiв в межах норми, час крово-
течi та АЧТЧ - подовжений, активнiсть
фактора VIII знижена, фактора IХ - в
нормi, ристоцетинiндукована агрегацiя
тромбоцитiв вiдсутня, агрегацiя з iнши-

ми iндукторами - нормальна. Яке пору-
шення гемостазу у дитини?

A. Хвороба Вiллебранда
B. Гемофiлiя А
C. Гемофiлiя В
D. ДВЗ- синдром
E. Тромбоцитопатiя

107. У дитини 6-ти рокiв спостерiгається
катаракта кришталика та розумова вiд-
сталiсть. В аналiзi кровi виявлено зна-
чне пiдвищення вмiсту галактози, кон-
центрацiя глюкози дещо знижена. Яке
захворювання має мiсце?

A. Галактоземiя
B. Стероїдний дiабет
C. Лактоземiя
D.Цукровий дiабет
E. Глiкогеноз

108.Хвора 18-ти рокiв самостiйно лiкува-
ла ангiну, ускладнену стоматитом. В ре-
зультатi у неї почались носовi кровотечi,
кровоточивiсть ясен, крововиливи у шкi-
ру. З гарячкою та ентеропатiєю її госпi-
талiзували в iнфекцiйну лiкарню, де при
диференцiальнiй дiагностицi встановле-
но дiагноз: мiєлотоксичний агранулоци-
тоз. Вкажiть характернi змiни кровi для
цiєї патологiї:

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

109. Показник гематологiчного аналiза-
тора RDW вiдображає вимiрювання:

A. Еритроцитiв по об’єму
B. Радiуса еритроцитiв
C. Кiлькостi лейкоцитiв в кровi
D.Насичення еритроцитiв гемоглобiном
E. Кiлькостi тромбоцитiв в кровi

110. За даними мiєлограми кiстково-
мозковий iндекс нейтрофiлiв у нормi ста-
новить:

A. 0,5-0,9
B. 0,1-0,4
C. 0,3-0,6
D. 1,1-1,3
E. -

111. Неефективний еритропоез при го-
строму еритромiєлозi, мiєлодиспласти-
чному синдромi може пiдтверджуватися
за допомогою цитохiмiчної реакцiї на:
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A. Глiкоген
B. Лiпiди
C.Мiєлопероксидазу
D. Кислу фосфатазу
E.Неспецифiчну естеразу

112. Найбiльше дiагностичне значення
у диференцiальнiй дiагностицi аутоiмун-
ної гемолiтичної анемiї та спадкового мi-
кросфероцитозу має:

A. Проба Кумбса
B. Визначення осмотичної резистентно-
стi еритроцитiв
C. Еритрометрiя
D. Визначення сироваткового залiза
E. -

113. Серед еритроцитарних ензимопатiй
найбiльш часто зустрiчається ензимопа-
тiя, пов’язана з дефiцитом:

A. Глюкозо-6-фосфатдегiдрогенази
B.Пiруваткiнази
C. Гексокiнази
D.Альдолази
E. Енолази

114. У хворого час вiд часу iстотно зни-
жується вмiст гемоглобiну i кiлькiсть
еритроцитiв у кровi. З анамнезу вiдомо,
що цi напади завжди виникають пiсля
вживання кiнських бобiв. Яка анемiя має
мiсце у даного хворого?

A. Ферментопатiя
B. Залiзодефiцитна анемiя
C.Апластична анемiя
D. B12-дефiцитна анемiя
E.Фолiєводефiцитна анемiя

115. Батьки новонародженого хлопчи-
ка звернулися до лiкаря з приводу дуже
темних, майже чорних плям сечi на пе-
люшках дитини. Лiкар припускає у нього
алкаптонурiю. Наявнiсть у великiй кiль-
костi якої речовини в сечi пiдтвердить
цей дiагноз?

A. Гомогентизинової кислоти
B.Фенiлпiровиноградної кислоти
C. Гомоцистину
D.Цистину
E.Пролiну та оксипролiну

116. Дефiцит якого з наведених факторiв
згортання кровi має безсимптомний пе-
ребiг i зазвичай НЕ ПРИЗВОДИТЬ до
кровотеч?

A. Фактора XII
B.Фактора IX
C.Фактора VIII
D.Фактора VII
E. -

117. При якому з нижчеперерахованих
патологiчних станiв спостерiгається пiд-
вищення загального бiлiрубiну, голов-
ним чином за рахунок кон’югованого?

A.Непрохiднiсть жовчовивiдних шляхiв
B. Гемолiз
C.Неонатальна жовтяниця
D. Синдром Ротара
E. -

118. Дитина народилась з iмуноглобулi-
нами до тих антигенiв, з якими протягом
життя стикалася її мати. Який вид iму-
ноглобулiнiв сироватки кровi проходить
через плаценту i забезпечує iмунний за-
хист новонародженої дитини?

A.G
B.M
C.A
D. E
E.D

119. Для якого захворювання характер-
нi такi змiни бiохiмiчних показникiв:
ЛПНЩ - 5,3 г/л, загальний холестерин
- 7,0 ммоль/л, холестерин ЛПВЩ - 0,9
ммоль/л, коефiцiєнт атерогенностi - 6?

A.Атеросклероз
B.Цироз печiнки
C.Ожирiння
D. Iнфаркт мiокарда
E.Нефроз

120. Лiкар дiагностував у хворого вiру-
сний гепатит А. Який лабораторний по-
казник сироватки кровi буде найбiльш
характерним для цього захворювання у
перiод наростання жовтяницi?

A. Високий рiвень прямого бiлiрубiну
B.Низький рiвень прямого бiлiрубiну
C. Збiльшення фiбриногену
D.Низький рiвень непрямого бiлiрубiну
E. Високий рiвень непрямого бiлiрубiну

121. У жительки Закарпаття з’явились
слабкiсть, сoнливiсть, апатiя, зниження
пам’ятi, набряки. Пiсля oбстеження вста-
новлено дiагноз: ендемiчний зоб. Дефi-
цит якoї речoвини може викликати роз-
виток цього захворювання?

A.Йоду
B.Фтору
C. Залiза
D.Цинку
E.Магнiю

122. У малюка, що народився недоноше-
ним, спостерiгається жовте забарвлення
шкiри та слизових оболонок. Нестача
якого ферменту обумовлює такий стан?
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A. УДФ-глюкуронiлтрансферази
B.Порфобiлiногенсинтетази
C. Уропорфiриногендекарбоксилази
D. Копропорфiриногеноксидази
E. γ-амiнолевулiнатсинтетази

123. У кровi пацiєнта виявлено пiдви-
щення концентрацiї лужної фосфатази,
γ-глутамiлтранспептидази, аланiнамiно-
трансферази. Ураження якого органу
найбiльш iмовiрне у пацiєнта?

A. Печiнка
B. Серце
C.Нирки
D. Легенi
E. Скелетнi м’язи

124. Антикоагулянтну терапiю пацiєнтцi
з гострим тромбозом розпочато з нефра-
кцiонованого гепарину. Якими лабора-
торними тестами необхiдно монiторува-
ти лiкування нефракцiонованим гепари-
ном?

A. АЧТЧ
B.Протромбiновий час
C. Концентрацiя фiбриногену
D. Лiзис еуглобулiнiв
E. Ретракцiя кров’яного згустка

125. Хроматин ядер лiмфоцитiв при син-
дромi Сезарi має наступну структуру:

A.Мозкоподiбну
B. Глибчасту
C. Колесоподiбну
D.Не має характерних змiн ядра
E. -

126. Вкажiть, яка бiологiчно активна ре-
човина, що синтезується в тромбоцитах,
спричиняє звуження артерiол та є фа-
ктором агрегацiї тромбоцитiв:

A. Тромбоксан
B.Простациклiн
C.Протеїн С
D.Фактор VII
E.Протромбiн

127. Вiдповiдно до класифiкацiї Bethesda
змiни епiтелiю шийки матки з наявнiстю
атипових сквамозних клiтин, сквамозних
iнтраепiтелiальних порушень високого
ступеню вираженостi позначаються, як:

A.ASC-H
B. NILM
C. LSIL
D.AGUS
E.HSIL

128. При дослiдженнi лiквору лаборан-
том були виявлено такi змiни: плеоцитоз
- 100 · 106/л, бiлок - 0,6 г/л, глюкоза - 2,9
ммоль/л, хлориди - 120 ммоль/л, осадовi
проби - запального типу. Яке захворю-
вання можна припустити в даному ви-
падку?

A. Серозний менiнгiт
B. Гнiйний менiнгiт
C. Геморагiчний iнсульт
D. Туберкульозний менiнгiт
E. Вiрусний енцефалiт

129. На кiнцевому етапi коагуляцiї вiд-
щеплення фiбринопептидiв вiд фiбрино-
гену вiдбувається за рахунок:

A. Тромбiну
B. VIII фактору
C. Тканинного фактору
D. XIII фактору
E. -

130. Чоловiк 65-ти рокiв звернувся до
лiкаря зi скаргами на напади гострого
болю в суглобi великого пальця стопи,
обмеження рухiв у ньому. Попереднiй
дiагноз лiкаря - подагра. Збiльшення
якого бiохiмiчного показника в сирова-
тцi кровi та сечi пiдтвердить цей дiагноз?

A. Сечова кислота
B. Бiлiрубiн
C. Креатинiн
D. Сечовина
E.Амiак
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