Приклади тестових
завдань

Крок 3
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА
(російськомовний варіант)

Органiзацiя лабораторної служби України

1. У лiкувально-профiлактичному закладi планується реорганiзацiя лабораторних пiдроздiлiв. Органiзацiйна структура
лабораторної служби залежить вiд:
A. Профiлю лiкувально-профiлактичного
закладу
B. Джерела фiнансування
C. Потужностi лiкувально-профiлактичного закладу
D. Рiвня медичної допомоги
E. Кiлькостi лiкарiв-лаборантiв
2. Лабораторiя має контрольну сироватку
з невiдомим вмiстом речовини. Що дозволить виявити застосування цiєї сироватки?
A. Виявити випадковi помилки
B. Виявити систематичнi помилки
C. Побудувати градуйований графiк
D. Перевiрити правильнiсть результатiв
E. 3. У лабораторiю впроваджують нову методику дослiдження рiвня глюкози сечi. Завiдувач лабораторiєю дав завдання лiкарюлаборанту провести аналiтичний етап контролю якостi. Що повинен зробити лiкарлаборант?
A. Контроль вiдтворюваностi та контроль
правильностi
B. Контроль вiдносностi та контроль ймовiрностi
C. Контроль якостi та контроль кiлькостi
D. Контроль позитиву та контроль негативу
E. Контроль спостереження та контроль
виконання
4. При проведеннi внутрiшньолабораторного контролю якостi лiкар-лаборант визначав вмiст певних аналiтiв протягом 20ти робочих днiв. Зазначте формулу, за допомогою якої вiн зможе обчислити коефiцiєнт варiацiї для цих аналiтiв, при використаннi методу побудови карт iндивiдуальних значень:
A. Cv = (S/Xcp ) · 100%
B. Xcp = (S/Cv ) · 100%
C. Cv = (Xcp /S) · 100%
D. Cv = Xcp /S
E. S = (Xcp /Cv ) · 100%
5. Будуючи контрольну карту ЛевiДженнiнгс, на основi отриманих даних та
статистичних розрахункiв, ми зокрема, використовуємо значення величини середньоквадратичного вiдхилення. Вкажiть,
якi саме межi ми повиннi нанести на дану карту, щоб мати змогу оцiнити прийнятнiсть аналiтичної серiї та виявити систематичнi, випадковi чи грубi помилки?
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A. ±1S; ±2S; ±3S
B. ±1S; ±2S
C. ±2S; ±3S
D. ±3S
E. ±1S
6. У хворого в стацiонарi пiсля снiданку була взята кров на загальний аналiз. Кiлькiсть 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. 7. При проведеннi контролю якостi визначення гемоглобiну на контрольнiй картi
отриманi наступнi результати: 10 останнiх
результатiв поспiль по одну сторону вiд середньої лiнiї. Один результат за межами
двох середньоквадратичних вiдхилень. Яка
Ваша клiнiко-аналiтична оцiнка?
A. Систематична похибка
B. Абсолютна похибка
C. Вiдносна похибка
D. Приведена похибка
E. 8. Хворого направили на дослiдження системи гемостазу. Забiр кровi був проведений натщесерце. При пiдрахунку кiлькостi
тромбоцитiв в мазках кровi лiкар-лаборант
виявив, що всi тромбоцити були згрупованi по 10-15 вкупi. Дайте вашу клiнiкоаналiтичну оцiнку:
A. Не використовувався антикоагулянт при
заборi кровi
B. Не в той час проведений забiр кровi
C. Помилки при приготуваннi мазка
D. Норма
E. 9. При визначеннi групи кровi лiкарлаборант
застосував
спiввiдношення
розведення еритроцитiв i сироваток 1:2
за стандартними сироватками. Аглютинацiя наступила в 2 i 3 краплi. Дайте вашу
клiнiко-аналiтичну оцiнку:
A. Помилка на аналiтичному етапi
B. Варiант норми
C. Помилка на преаналiтичному етапi
D. Неякiснi стандартнi сироватки
E. 10. При якому методi внутрiшньолабораторного контролю якостi використовують
контрольнi матерiали?
A. Метод контрольних карт
B. Метод середнiх нормальних значень
C. Метод дублюючих проб
D. Дослiдження змiшаної проби
E. Метод 6 сiгм

Гематологiчнi дослiдження

1. У хворого пiсля курсу антибактерiальної терапiї раптово пiдвищилась температура тiла до 39o C , виник кандидоз глотки, стоматит. В кровi: абсолютна нейтропенiя, вiдносний лiмфоцитоз, моноцитоз.
Гемоглобiн, кiлькiсть тромбоцитiв i еритроцитiв - в межах норми. Клiтиннiсть кiсткового мозку знижена, гранулоцитопенiя,
еритроїдний та мегакарiоцитарний паростки збереженi. Через 2 тижнi показники
периферичної кровi нормалiзувались. Яке
захворювання слiд дiагностувати?
A. Агранулоцитоз
B. Хронiчна гiпопластична нейтропенiя
C. Гостра гiпопластична анемiя
D. Циклiчна нейтропенiя
E. Доброякiсна спадкова нейтропенiя
2. У хворого пiсля лiкування цитостатиками у кровi виявлено панцитопенiю, абсолютну нейтропенiю, ретикулоцитопенiю.
В кiстковому мозку - панцитопенiя. Клiнiчно у хворого спостерiгалися ангiна, стоматит, якi утримувалися впродовж 2-х тижнiв.
Покращення стану супроводжувалось лiвим зсувом нейтрофiлiв, ретикулоцитозом,
збiльшенням кiлькостi лейкоцитiв, еритроцитiв, тромбоцитiв. Яке захворювання слiд
дiагностувати?
A. Мiєлотоксичний агранулоцитоз
B. Апластична анемiя
C. Гострий лейкоз
D. Первинний мiєлофiброз
E. Симптоматична нейтропенiя
3. До лiкарнi поступила дитина, 4-х рокiв з
високою лихоманкою, артралгiєю та мiалгiєю, загальною слабкiстю. У периферичнiй кровi виявлено: еритроцити без особливостей, лейкоцитоз - 60 · 109 /л, нейтрофiли - 24%, лiмфоцити - 72%, моноцити 4%. Про яке захворювання можна думати?
A. Малосимптомний iнфекцiйний лiмфоцитоз
B. Хронiчний лiмфолейкоз
C. Гострий лейкоз
D. Iнфекцiйний мононуклеоз
E. Хронiчний моноцитарний лейкоз
4. Хвора 68-ми рокiв, перебуває на стацiонарному лiкуваннi. Вiдмiчається лiмфаденопатiя, гепатоспленомегалiя. Мiєлограма: бласти - 25%, промiєлоцити - 3%, мiєлоцити - 5%, метамiєлоцити - 2%, паличкоядернi нейтрофiли - 11%, сегментоядернi
нейтрофiли - 16%, базофiли - 5%, еозинофiли - 5%, лiмфоцити - 5%, еритрокарiоцити - 29:100. Цитохiмiя бластних клiтин:
МПО - негативна, PAS-реакцiя позитивна
у гранулярнiй формi в 33%. Для якого захворювання характернi данi змiни кровi?
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A. Бластна криза хронiчного мiєлолейкозу
(варiант лiмфобластний)
B. Бластна криза хронiчного мiєлолейкозу
(варiант мiєломоноцитарний)
C. Бластна криза хронiчного мiєлолейкозу
(варiант еритролейкозу)
D. Бластна криза хронiчного мiєлолейкозу
(варiант монобластний)
E. Бластна криза хронiчного мiєлолейкозу
(змiшаноклiтинний варiант)
5. У хворого 52-х рокiв з множинними остеодеструктивними змiнами при дослiдженнi мiєлограми виявлено 40% анаплазованих плазматичних клiтин. Спостерiгається
протеїнемiя, протеїнурiя, М-градiєнт. Про
яку патологiю можна думати?
A. Мiєломна хвороба
B. Хронiчний лiмфолейкоз
C. Хвороба важких ланцюгiв
D. Гострий лiмфолейкоз
E. Хвороба Вальденстрема
6. Пiд час лабораторного дослiдження периферичної кровi жiнки 35-ти рокiв, що
хворiє протягом 6-ти мiсяцiв, виявлено:
еритроцитiв - 2, 8 · 1012 /л, лейкоцитiв 2, 5 · 109 /л, сегментоядернi - 10%, паличкоядернi - 5%, лiмфоцити - 15%, бластнi клiтини - 70%, ШОЕ- 60 мм/год. Який попереднiй дiагноз можна встановити?
A. Гострий лейкоз
B. Лейкемоїдна реакцiя
C. Iнфекцiйний мононуклеоз
D. Хронiчний мiєлолейкоз
E. Малосимптомний iнфекцiйний лiмфоцитоз
7. У периферичнiй кровi хворої 62-х рокiв
виявлена нормохромна анемiя, лейкоцитоз
- 320 · 109 /л, лiмфоцитiв - 97%; наявнi тiнi
Гумпрехта. Про яке захворювання можна
думати?
A. Хронiчний лiмфолейкоз
B. Хронiчний мiєлолейкоз
C. Парапротеїнемiчний гемобластоз
D. Гострий лейкоз
E. Iнфекцiйний мононуклеоз
8. Чоловiк 26-ти рокiв вiдвiдав Гватемалу. Пiсля повернення додому у нього вiдмiчалися субфебрильна температура, бiль у
м’язах. Хворому було дiагностовано тропiчну малярiю. Яка з наведених картин кровi
вiдповiдає дiагнозу?

Гематологiчнi дослiдження

A. В еритроцитах нормального розмiру
виявленi дрiбнi кiльця, iнодi з подвiйними
точками хроматину та гаметоцити у виглядi
”сигар”
B. Наявнiсть зернистостi Шюффнера, незначне збiльшення уражених еритроцитiв
та змiна форми на овалоподiбну, шизоїт
мiстить менш 13 мерозоїдiв
C. Трофозоїти мають псевдоподiї i здатнi
пересуватися всерединi еритроцита, викликаючи збiльшення та деформацiю клiтин
D. Трофозоїти практично нерухомi, в
мазках частiше виглядають як тiльця або
стрiчки. Ураженi еритроцити не деформованi
E. 9. Жiнка 42-х рокiв потрапила до лiкарнi з
iнтермiтуючою лихоманкою, нудотою та
сильним головним болем. Печiнка та селезiнка незначно збiльшенi. Хворiй був встановлений дiагноз триденна малярiя (збудник Pl. vivax). На пiдставi яких лабораторних критерiїв можна пiдтвердити дiагноз цiєї форми малярiї?
A. Трофозоїти мають псевдоподiї i здатнi
пересуватися всерединi еритроцита, викликаючи збiльшення та деформацiю клiтин
B. В еритроцитах нормального розмiру
виявленi дрiбнi кiльця, iнодi з подвiйними
точками хроматину та гаметоцити у виглядi
”сигар”
C. Наявнiсть зернистостi Шюфнера, незначне збiльшення уражених еритроцитiв та
змiна форми на овальну, шизоїти мiстять
менше 13 мерозоїдiв
D. Трофозоїти Р. malariae практично нерухомi в мазках, частiше виглядають як
тiльця або стрiчки. Враженнi еритроцити
не деформованi
E. 10. Хворий 50-ти рокiв скаржиться на слабкiсть, головний бiль, запаморочення, задишку при ходьбi, зниження апетиту, 2 роки
був вегетарiанцем. Об’єктивно: шкiра та
слизовi оболонки блiдi, шкiра суха, дiяльнiсть серця ритмiчна, систолiчний шум на
верхiвцi, АТ- 120/70 мм рт.ст., пульс - 90/хв.
Аналiз кровi: еритроцити - 2, 7 · 1012 /л, Hb70 г/л, КП- 0,7, лейкоцити - 3, 6 · 109 /л, тромбоцити - 220 · 109 /л, ШОЕ- 19 мм/год. Залiзо
в сироватцi кровi - 7 ммоль/л. Який найiмовiрнiший дiагноз?
A. Залiзодефiцитна анемiя
B. Гемолiтична анемiя
C. B12 -дефiцитна анемiя
D. Рак шлунка
E. Апластична анемiя
11. Хвора 19-ти рокiв поступила до лiкарнi
у дуже тяжкому станi, млява, адинамiчна.
Рiзко виражена блiдiсть шкiри та слизових оболонок. Температура тiла - 39-40o C .
Значно виражений геморагiчний синдром
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за петехiально-плямистим типом. Прояви
некротичної ангiни. Лiмфатичнi вузли не
пальпуються. Печiнка виступає з-пiд краю
ребер на 2 см. Селезiнка не пальпується.
В кровi: еритроцити - 1, 63 · 1012 /л, гемоглобiн - 43 г/л, КП- 0,9, ретикулоцити 0,2%, лейкоцити - 1, 8 · 109 /л, тромбоцити 82 · 109 /л, недиференцiйованi бласти - 0,5%,
паличкоядернi нейтрофiли - 1%, сегментоядернi нейтрофiли - 9%, лiмфоцити - 88%,
моноцити - 1%, еозинофiли - 0,5%, ШОЕ80 мм/год. Еритроцити - нормохромнi, нормоцитарнi. Який iмовiрний лабораторний
дiагноз?
A. Гiпопластична анемiя
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Мегалобластна анемiя
D. Аутоiмунна гемолiтична анемiя
E. Гострий лейкоз
12. Хворому, який ургентно поступив до лiкарнi, на пiдставi загального аналiзу кровi
було встановлено нормохромну, нормоцитарну гемолiтичну анемiю. Якi додатковi
показники пiдтвердять дiагноз гемолiтичної анемiї?
A. Гiпербiлiрубiнемiя, зниження осмотичної резистентностi еритроцитiв
B. Рiвень феритину знижений
C. Пiдвищення вмiсту сiалових кислот у
кровi
D. Збiльшення вмiсту триглiцеридiв, загального холестерину
E. Загальна залiзозв’язуюча здатнiсть пiдвищена
13. Жiнка 52-х рокiв звернулася до лiкаря
зi скаргами на слабкiсть, болiсний свербiж
шкiри пiсля вмивання, тяжкiсть у головi,
мiгренi, вiдчуття поколювання та печiння в дистальних вiддiлах нижнiх кiнцiвок i
стопах при пiдвищеннi температури зовнiшнього середовища (еритромегалiя). 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
14. У молодого чоловiка пiсля перенесенного грипу була помiчена легка жовтяниця. Результати лабораторного аналiзу: гемоглобiн - 110 г/л; в сироватцi: загальний
бiлiрубiн - 60 мкмоль/л; непрямий бiлiрубiн
- 56 мкмоль/л; лужна фосфатаза - 74 Од/л;
АсАТ - 35 Од/л; в сечi бiлiрубiн вiдсутнiй.
Найбiльш iмовiрний дiагноз:

Гематологiчнi дослiдження

A. Набута гемолiтична анемiя
B. Паренхiматозна жовтяниця
C. Гломерулонефрит
D. Цироз печiнки
E. Гострий панкреатит
15. Дитина 8-ми рокiв поступила в клiнiку зi скаргами на в’ялiсть, адинамiю, зниження апетиту, пiдвищення температури,
блiдiсть. Об’єктивно: лiмфаденопатiя, гепатолiєнальний i геморагiчнi синдроми, в
кiстковому мозку 30% бластних клiтин, в
периферичнiй кровi - 18%. Поставте клiнiчний дiагноз:
A. Гостра лейкемiя
B. Апластична анемiя
C. Гемолiтична анемiя
D. Геморагiчний васкулiт
E. Лiмфогранулематоз
16. У лiкарню з дiагнозом черепно-мозкова
травма потрапив 56-рiчний чоловiк. Спонтанно у нього виникла шлунково-кишкова
кровотеча та з’явились множиннi пiдшкiрнi крововиливи. Лабораторнi параметри:
тромбоцити - 80 · 109 /л, активований парцiальний тромбопластиновий час - 70 с, iндекс Квiка - 35%, фiбриноген - 1,3 г/л. Данi
показники через двi години знизилися, а
клiнiчний стан хворого погiршився. Яким
буде дiагноз?
A. ДВЗ-синдром
B. Хвороба Вiллебранда
C. Iдiопатична тромбоцитопенiчна пурпура
D. Гемофiлiя А
E. Хвороба Верльгофа
17. У кровi хворої 36-ти рокiв виявлено 24%
бластних клiтин, якi дають позитивну цитохiмiчну реакцiю на неспецифiчну естеразу i кислу фосфатазу. Яке захворювання
у даному випадку?
A. М5-гостра моноцитарна лейкемiя
B. М6-гостра еритробластна лейкемiя
C. Мiєломна хвороба
D. Хронiчний мiєлолейкоз
E. Хвороба Ходжкiна
18. У хворої 35-ти рокiв розгорнута стадiя
хронiчної мiєлоїдної лейкемiї. Для цiєї стадiї найбiльш характерно:
A. Гiперлейкоцитоз, нейтрофiльоз iз зсувом
до мiєлоцитiв, промiєлоцитiв, бластiв
B. Лейкопенiя з гранулоцитопенiєю
C. Лейкоцитоз з лiмфоцитозом
D. Анемiя, еритробластоз, ретикулоцитоз
E. Лейкоцитоз, нейтрофiльоз iз зсувом до
паличкоядерних форм
19. Хворий 67-ми рокiв має скарги на загальну слабкiсть, бiль в лiвому пiдребер’ї.
В аналiзi кровi: гемоглобiн - 107 г/л, еритроцити - 5, 0·1012 /л, лейкоцити - 19, 2·109 /л,
тромбоцити - 592 · 109 /л; в гемоцитограмi
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зсув влiво до мiєлоцитiв (4%), еритрокарiоцити 45:100, пойкiлоцитоз еритроцитiв.
Стернальна пункцiя невдала через виражений фiброз кiсткового мозку, отримано сухий пунктат. Пiдвищена лужна фосфатаза
нейтрофiлiв. Найбiльш iмовiрний дiагноз:
A. Iдеопатичний мiєлофiброз
B. Хронiчна мiєлоїдна лейкемiя
C. Лейкемоїдна реакцiя мiєлоїдного типу
D. Полiцитемiя
E. Цироз печiнки
20. У хворого 69-ти рокiв синдром Рейно,
акроцiаноз, тромбофлебiт, трофiчнi змiни
правої гомiлки; загальний стан погiршувався пiсля переохолодження. При дослiдженнi кровi виявлено нормохромну анемiю, ретикулоцитоз; тромбоцити i лейкоцити в межах норми, ШОЕ пiдвищена; в
сироватцi кровi непряма бiлiрубiнемiя. Позитивна пряма проба Кумбса. Дослiдження кровi проводили при температурi 37o C ,
оскiльки при кiмнатнiй температурi кров
аглютинувала. Якi причини анемiї у пацiєнта?
A. Гемолiз спричинений повними холодовими аглютинiнами
B. Гемолiз спричинений неповними тепловими антитiлами
C. Гемолiз спричинений двохфазними гемолiзинами
D. Гемолiз спричинений тепловими гемолiзинами
E. Неiмунний гемолiз
21. Хвора 43-х рокiв, скаржиться на гострий бiль в дiлянцi пупка та поперековiй
дiлянцi; видiлення сечi темного кольору,
особливо, вночi. При обстеженнi виявлено
панцитопенiю, незначний ретикулоцитоз;
в мазку кровi фрагменти еритроцитiв, еритрокарiоцити; некон’юговану бiлiрубiнемiю, гемосидеринурiю, протеїнурiю; проба
Кумбса негативна, позитивний тест Хема
та сахарозна проба. Найбiльш ймовiрний
дiагноз:
A. Хвороба Маркiафави-Мiкелi
B. Гемолiтична анемiя з тепловими антитiлами
C. Гемолiтична анемiя з двофазними гемолiзинами
D. Апластична анемiя
E. Анемiя Доната-Ландштейнера
22. У трирiчного хлопчика кровоточивiсть
рiзного ступеня за мiкроциркуляторногематомним типом спостерiгали з народження. Проведенi лабораторнi дослiдження виявили: кiлькiсть тромбоцитiв в межах
норми; час кровотечi здовжений, АЧТЧ подовжений, активнiсть ф.VIII знижена, ф.IХ
- в нормi, ристоцетин-iндукована агрегацiя
тромбоцитiв вiдсутня, агрегацiя з iншими
iндукторами - нормальна. Яке порушення
гемостазу у дитини?
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A. Хвороба Вiллебранда
B. Гемофiлiя А
C. Гемофiлiя В
D. ДВЗ-синдром
E. Тромбоцитопатiя
23. У 60-ти рiчного чоловiка впродовж мiсяця з’являлися розповсюдженi синцi на
шкiрi. В анамнезi: аденокарцинома прямої кишки. Гемостазiологiчнi дослiдження
виявили: ПЧ- 30, АЧТЧ- 55, тромбоцити 86 · 109 /л, рiвень фiбриногену - 0,8 г/л; наявнi фактори тромбiнемiї: пiдвищений рiвень
D-димерiв, РФМК. Такi результати найiмовiрнiше вiдповiдають:
A. ДВЗ-синдром, фаза гiпокоагуляцiї
B. ДВЗ-синдром, фаза гiперкоагуляцiї
C. ДВЗ-синдром, фаза перехiдна
D. Тромбоцитопенiчна пурпура
E. Тромбофiлiя
24. У чотирнадцятирiчної дiвчини пiсля 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
25. Антикоагулянтну терапiю хворiй з гострим тромбозом розпочато з нефракцiонованого гепарину. Якими лабораторними
тестами необхiдно монiторувати лiкування
нефракцiонованим гепарином?
A. Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ)
B. Протромбiновий час
C. Концентрацiя фiбриногену
D. Лiзис еуглобулiнiв
E. Ретракцiя кров’яного згустку
26. Хвора 18-ти рокiв самостiйно лiкувала
ангiну, ускладнену стоматитом. В результатi у неї почалися носовi кровотечi, кровоточивiсть ясен, крововиливи у шкiру. З
лихоманкою та ентеропатiєю її госпiталiзували в iнфекцiйну лiкарню, де в ходi диференцiальної дiагностики встановили дiагноз мiєлотоксичний агранулоцитоз. Вкажiть характернi змiни кровi:
A. Лейкопенiя з нейтропенiєю
B. Лейкоцитоз з лiмфоцитозом
C. Лейкоцитоз з нейтрофiльозом
D. Лейкопенiя з лiмфопенiєю
E. Лейкопенiя з нейтрофiльозом
27. З перших днiв життя у дитини вiд другої
доношеної вагiтностi (мати I група кровi Rh(-)) констатовано жовтяницю, гепа-
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тоспленомегалiю. Лабораторнi показники:
бiлiрубiн непрямий - 328 ммоль/л, Нb- 140
г/л, еритроцити - 4 · 1012 /л. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Гемолiтична хвороба новонароджених
B. Фiзiологiчна жовтяниця
C. Атрезiя жовчовивiдних шляхiв
D. Фетальний гепатит
E. 28. Хлопчик 14-ти рокiв скаржиться на
загальну слабкiсть, посилену пiтливiсть,
сильний кашель, зниження маси тiла.
Виявлено збiльшення шийних лiмфовузлiв щiльноеластичної консистенцiї. Кров:
ШОЕ- 58 мм/год, нейтрофiльоз i лiмфопенiя. У пунктатi шийного лiмфовузла, на
фонi клiтинного полiморфiзму, присутнi
клiтини Штернберга-Рiд. Який найбiльш
iмовiрний дiагноз?
A. Хвороба Ходжкiна
B. Туберкульоз лiмфовузлiв
C. Хронiчний лiмфолейкоз
D. Епiдемiчний паротит
E. Хронiчний лiмфаденiт
29. Хворий 58-ми рокiв. Скарги: пiдвищення температури тiла до 38,9o C , лихоманка,
головний бiль, загальна слабкiсть, носовi
кровотечi, болi у кiстках. ЗАК: лейкоцити - 57, 6 · 109 /л; еритроцити - 2, 7 · 1012 /л;
Нb- 105 г/л; тромбоцити - 46 · 109 /л; лейкоформула: бласти - 82%, паличкоядернi
нейтрофiли - 2%, сегментоядернi нейтрофiли - 3%, лiмфоцити - 13%. Встановлено
дiагноз: гостра лейкемiя. Якi обстеження
необхiдно провести для диференцiювання
варiанту лейкемiї?
A. Оцiнка мiєлограми, цитохiмiчнi та iмунофенотиповi дослiдження бластiв
B. Пiдрахунок мiєлограми i цитохiмiчне
дослiдження
C. Трепанобiопсiя
D. Iмунофенотипування бластних клiтин
E. Оцiнка мiєлограми i цитогенетичне
дослiдження клiтин кiсткового мозку
30. Хвора 64-х рокiв. Скарги: пiдвищення
температури тiла до 39o C , бiль у горлi, рiзка слабiсть, запаморочення. ЗАК: лейкоцити - 46, 5 · 109 /л; еритроцити - 2, 9 · 1012 /л;
Нb- 94 г/л; тромбоцити - 86 · 109 /л; лейкоформула: 54% - бластних клiтин великого
розмiру з округлими ядрами, 1-2 нуклеолами, у цитоплазмi мiстять азурофiльнi гранули та палички Ауера; 3% - паличкоядерних нейтрофiлiв; 22% - сегментоядерних
нейтрофiлiв; 21% - лiмфоцитiв; нормоцити
- 5 на 100 лейкоцитiв. У мiєлограмi бласти
становлять 71%. Цитохiмiчно: МРО позитивна у 68% клiтин, РАS-реакцiя позитивна, дифузна. Антигенний профiль вiдповiдає мiєлобластам. Яку патологiю можна
припустити?
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A. Гостра мiєлобластна лейкемiя з ознаками
дозрiвання
B. Гостра мiєлобластна лейкемiя без ознак
дозрiвання
C. Гостра промiєлоцитарна лейкемiя
D. Гостра мiєломонобластна лейкемiя
E. 31. Хворий 57-ми рокiв. ЗАК: Нb- 123
г/л; еритроцити - 4, 1 · 1012 /л; лейкоцити 52, 0 · 109 /л. Лейкоформула: паличкоядернi
нейтрофiли - 1%; сегментоядернi нейтрофiли - 24,5%; моноцити - 2%; еозинофiли 0,5%; лiмфоцити - 72%; клiтини лейколiзу 17 на 100 лейкоцитiв. Серед лiмфоцитiв периферичної кровi переважають малi форми з вузькою цитоплазмою, пролiмфоцити
- 1,5%. Стернальний пунктат багатий на
клiтиннi елементи; лiмфоцити становлять
- 53,8%. Мегакарiоцити у достатнiй кiлькостi з нормальним вiдшнуруванням тромбоцитiв. Яку патологiю можна припустити?
A. Хронiчна лiмфоцитарна лейкемiя
B. Гостра лiмфобластна лейкемiя
C. Множинна мiєлома
D. Апластична анемiя
E. Лейкемоїдна реакцiя лiмфоцитарного
типу
32. Хворий 30-ти рокiв, поступив у стацiонар зi скаргами на головний бiль, шум у
вухах, задишку при ходьбi, серцебиття, загальну слабкiсть. Близько року тому був
поставлений дiагноз гiперхромна анемiя,
кольоровий показник - 1,0-1,3. Терапiя виявилася без ефекту, анемiя прогресувала.
В клiнiчному аналiзi кровi: Нb- 43 г/л, еритроцити - 1, 18·1012 /л, кольоровий показник
- 1,15, лейкоцити - 7, 5·109 /л, базофiли - 0%,
еозинофiли - 0%, паличкоядернi нейтрофiли - 5%, сегментоядернi нейтрофiли - 37%,
лiмфоцити - 55%, моноцити - 3%, еритронормобластiв 17:100, ШОЕ- 45 мм/год. У
мазках кровi: макроанiзоцитоз еритроцитiв, полiхромазiя, поодинокi мегалобласти,
мiкромiєлобласти. В пунктатi кiсткового
мозку: ерiтронормобластоз - 46,8%, мiєлобластiв - 20%. Зустрiчаються великi мегалобластоїднi елементи з рожевою або
базофiльною цитоплазмою при наявностi
яскраво вираженої ядерної анаплазiї. Iндекс дозрiвання еритро- i нормобластiв 0,5.
Ваш лабораторний дiагноз:
A. Еритромiєлоз
B. Лiмфолейкоз
C. Хронiчний мiєлолейкоз
D. Гострий мiєлобластний лейкоз
E. 33. У хворого 29-ти рокiв поступово наростає слабкiсть, нездужання, пiтливiсть.
Температура субфебрильна. Вiдмiчаються вiдхилення в лабораторних аналiзах:
ШОЕ- 45 мм/год, помiрний лейкоцитоз,
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збiльшений вмiст фiбриногену; концентрацiя α-глобулiну - 16 г/л; рiвень гаптоглобiну понад 1,5%. Виявлено збiльшення пахвових лiмфатичних вузлiв. Вузли щiльнi,
помiрно болючi при пальпацiї. Ваш лабораторний дiагноз:
A. Лiмфогранулематоз
B. Неспецифiчний лiмфаденiт
C. Туберкульозний лiмфаденiт
D. Лiмфосаркома
E. 34. Чоловiк 50-ти рокiв скаржиться на перiодичний бiль у правому пiдребер’ї, пiдвищену слабкiсть, стомлюванiсть, спрагу,
набряки на гомiлках, стопах, що посилюються до вечора, задишку при фiзичному
навантаженнi. Протягом останнiх 2-3 рокiв вищевказанi скарги прогресують. Лабораторнi дослiдження ЗАК: еритроцити
- 3, 7 · 1012 /л, лейкоцити - 4, 0 · 109 /л, еозинофiли - 0%, паличкоядернi нейтрофiли 2%, сегментоядернi нейтрофiли - 56%, лiмфоцити - 35%, моноцити - 7%, ШОЕ- 20
мм/год; ЗАС: бiлок - негативний, глюкоза - негативна. Дослiдження плазми кровi: загальний бiлiрубiн - 29 мкмоль/л, прямий бiлiрубiн - 15 мкмоль/л, АлАТ- 52 Од/л,
АсАТ- 48 Од/л, сечовина - 20 ммоль/л, ЛФ82 Од/л, холестерин - 5,1 ммоль/л, амiлаза
- 60 Од/л, глюкоза - 8,1 ммоль/л, HbA1c 8,5%, залiзо - 33 мкмоль/л. Поставте лабораторний дiагноз:
A. Гемохроматоз
B. Гiпопластична анемiя
C. Хронiчний мiєлолейкоз
D. Атеросклероз
E. Онкологiчне захворювання
35. Чоловiк 60-ти рокiв скаржиться на перiодичнi болi в правому пiдребер’ї, пiдвищену слабкiсть, стомлюванiсть, спрагу,
набряки на гомiлках, стопах, що посилюються до вечора, задишку при фiзичному навантаженнi. Останнiм часом з’явився
грифельно-сiрий колiр з коричневим вiдтiнком шкiри, слизових оболонок i сiткiвки. Такi ж симптоми були у його старшого
брата. Протягом 2-3 рокiв прогресують вищевказанi скарги. Лабораторнi дослiдження. Загальний аналiз кровi: еритроцити 3, 7 · 1012 /л, лейкоцити - 4, 0 · 109 /л, еозинофiли - 0%, паличкоядернi нейтрофiли 2%, сегментоядернi нейтрофiли - 56%, лiмфоцити - 35%, моноцити - 7%, ШОЕ - 20
мм/год. Загальний аналiз сечi: бiлок - негативний, глюкоза - негативний. Дослiдження плазми кровi: загальний бiлiрубiн - 29
мкмоль/л, прямий бiлiрубiн - 15 мкмоль/л,
АлАТ- 52 Од/л, АсАТ- 48 Од/л, сечовина
- 20 ммоль/л, ЛФ (лужна фосфатаза) - 82
Од/л, холестерин - 5,1 ммоль/л, амiлаза - 60
Од/л, глюкоза - 8,1 ммоль/л, HbA1c (глiкозильований гемоглобiн) - 8,5%, залiзо - 33
мкмоль/л. УЗД: гепатомегалiя, спленоме-
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галiя. Ваш лабораторний дiагноз:
A. Iдеопатичний гемохроматоз
B.
Геморагiчний
васкулiт
(хвороба
Шенлейна-Геноха)
C. Тромбоцитопенiчна пурпура
D.
Мiкросфероцитоз
(хвороба
Мiнковського-Шоффара)
E. B12 -дефiцитна анемiя середнього ступеня
тяжкостi
36. До лiкаря звернувся хворий 58-ми рокiв.
Скаржиться на больовi вiдчуття, повзання
мурашок, онiмiння в кiнцiвках, диспепсичнi розлади, загальну слабкiсть, стомлюванiсть, серцебиття. Страждає на хронiчний
гастрит типу ”А” бiльше 10-ти рокiв. Атрофiя сосочкiв язика. Знижена больова чутливiсть на нижнiх кiнцiвках. Лабораторнi
данi: еритроцити - 3, 0 · 1012 /л; Hb- 91 г/л.
Кольоровий показник - 1,1; тромбоцити 111 · 109 /л; лейкоцити - 3, 3 · 109 /л; ШОЕ- 27
мм/год. Ваш лабораторний дiагноз:
A. B12 -дефiцитна анемiя
B. Гострий мiєлобластний лейкоз
C. Мiєлофiброз
D. Гемолiтична анемiя тяжкого ступеня
E. Геморагiчний дiатез
37. До якої фази гострої постгеморагiчної
анемiї характерна гемограма: еритроцити
- 2, 3 · 1012 /л; лейкоцити - 17, 0 · 109 /л; тромбоцити - 430 · 109 /л; гемоглобiн - 69 г/л; КП0,80; ретикулоцити - 0,6%; Ht- 30%; ШОЕ12 мм/год; в мазку: п/я - 12%, с/я - 68% еоз.
- 2%, баз - 0%, л - 12%, мон - 6%?
A. Гiдремiчна фаза
B. Рефлекторна судинна фаза
C. Кiстковомозкова фаза
D. Фаза мiтозу
E. Фаза амiтозу
38. Пiд час дослiдження гемограми пацiєнта 42-х рокiв виявлено: еритроцити 4, 0 · 1012 /л; Hb- 100 г/л; КП- 0,80; ретикулоцити - 1,6%; ШОЕ- 18 мм/год; тромбоцити - 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 постгеморагiчної анемiї характерна така гемограма?
A. Кiстковомозкова фаза
B. Рефлекторна судинна фаза
C. Гiдремiчна фаза
D. Фаза мiтозу
E. Фаза амiтозу
39. У жiнки пiсля ускладнених пологiв,
якi супроводжувалися значною крововтратою, дiагностована гiпохромна анемiя. Якi
патологiчнi форми еритроцитiв характернi
для такої анемiї?
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A. Мiкроцити
B. Сфероцити
C. Макроцити
D. Мiшенеподiбнi еритроцити
E. Овалоцити
40. Гостра постгеморагiчна анемiя - це анемiя, що розвинулась в результатi швидкої
втрати значної кiлькостi кровi. Якi компенсаторнi механiзми вiдносяться до III фази
гострої постгеморагiчної анемiї?
A. Поява в кровi елементiв нормальної
регенерацiї
B. Спазм судин
C. Надходження рiдини у кров’яне русло
D. Поява в кровi елементiв патологiчної
регенерацiї
E. Збiльшення кiлькостi еритроцитiв
41. У хворого 20-ти рокiв перiодично
з’являється жовтушнiсть склер та шкiри, слабкiсть. Дiагностована хвороба
Мiнковського-Шоффара. Що найбiльш характерне для картини кровi при цьому захворюваннi?
A. Мiкросфероцитоз
B. Тромбоцитоз
C. Анулоцитоз
D. Гiпохромiя
E. Агранулоцитоз
42. При перiодичному медичному оглядi
працiвникам певних категорiй потрiбно
пройти медичне (огляд лiкарiв), iнструментальне (флюорографiя) та лабораторне
обстеження. Чи можна проводити забiр
кровi у пацiєнта для розгорнутого клiнiчного аналiзу кровi пiсля рентгенологiчного обстеження?
A. Нi, так як iонiзуюче випромiнювання,
може вплинути на лабораторнi показники
B. Так, пiсля 30 хвилинної перерви
C. Так, з 1 годинним iнтервалом
D. Так, це не взаємопов’язанi обстеження
E. 43. Дослiдження периферичної кровi у хворого, прооперованого з приводу гострого
апендициту, показало: наявнiсть лейкоцитозу (29 · 109 /л), в лейкограмi: мц - 1%, ю
- 2%, п/я - 38%, с/я - 44%, лiм -11%, мон
- 3%. ШОЕ- 47 мм/год. 57% нейтрофiлiв
мiстить грубу токсичну зернистiсть. 57%
нейтрофiлiв з вираженими дегенеративними змiнами: фрагментацiю i вакуолiзацiєю
ядер i цитоплазми, карiопiкнозом, карiорексисом. Iндекс дегенерацiї - 57%. Визначте ступiнь ендотоксикозу i характер зсуву
лейкоцитiв:

Гематологiчнi дослiдження

A. Регенераторно-дегенеративний зсув,
ендотоксикоз 3 ступеня
B. Дегенеративний зсув, ендотоксикоз 1
ступеня
C. Регенераторний зсув, ендотоксикоз 2
ступеня
D. Арегенераторний зсув, ендотоксикоз 3
ступеня
E. Гiпорегенераторний зсув, ендотоксикоз
2 ступеня
44. При пiдрахуваннi мазка периферичної
кровi виявленi клiтини розмiром 10-18 мкм
в дiаметрi, ядра яких мають овальну або
округлу форму, займають бiльшу площу клiтини. В ядрах грубий бази- i оксихроматин. Ядерця вiдсутнi. Цитоплазма
блакитно-рожевого кольору, мiстить велику кiлькiсть дрiбної фiолетово-рожевої
зернистостi. Визначте до якого ряду вiдносяться цi клiтини i ступiнь їх зрiлостi:
A. Нейтрофiльнi мiєлоцити
B. Нейтрофiльнi промiєлоцити
C. Еозинофiльнi метамiєлоцити
D. Базофiльнi метамiєлоцити
E. Еозинофiльнi промiєлоцити
45. При пiдрахуваннi лейкограми визначенi клiтини розмiром 12-20 мкм в дiаметрi,
ядра яких займають рiвну з цитоплазмою
частину клiтини, за формою - дольчатi, бобовиднi, iнодi сегментованi. Хроматин ядер
пухкий, сiтчастий, тяжистий. Ядерця завуальованi або не визначаються. Цитоплазма
блакитно-сiрого кольору, iнодi має дрiбну
неспецифiчну зернистiсть. Визначте ряд i
ступiнь зрiлостi цих клiтин:
A. Промоноцити
B. Пролiмфоцити
C. Плазмоцити
D. Нейтрофiльний мiєлоцит
E. Атиповi мононуклеари
46. Хворий 45-ти рокiв, який деякий час
працював на акумуляторному виробництвi, звернувся до лiкаря зi скаргами на
рiзко виражену слабкiсть, землистий колiр обличчя, втрату апетиту. При дослiдженнi кровi виявленi наступнi змiни: гiпохромна анемiя, мiшеневиднiсть еритроцитiв, базофiльна пунктацiя, анiзо-, пойкiлоцитоз, помiрний ретикулоцитоз. Вмiст
залiза в сироватцi кровi помiрно збiльшений. Значно пiдвищений рiвень дельтаамiнолевулiнової кислоти в сечi. В стернальному пунктатi виявлено подразнення
еритроїдного паростка, при пофарбуваннi на залiзо - велика кiлькiсть кiльцевих
нормобластiв. Вкажiть найбiльш ймовiрний дiагноз:
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A. Анемiя, обумовлена свинцевою iнтоксикацiєю
B. Гемолiтична анемiя
C. Залiзодефiцитна анемiя
D. Апластична анемiя
E. Мегалобластна анемiя
47. До стацiонару потрапив хворий зi скаргами на болi в пальцях кистей та стоп, порушення зору та кровотечi при мiнiмальних травмах. При дослiдженнi периферичної кровi виявлено: кiлькiсть тромбоцитiв
складає 980 · 109 /л, лейкоцитiв - 11, 5 · 109 /л,
гемоглобiн - 138 г/л. Лейкоформула без
змiн, але тромбоцити з ознаками анiзоцитозу, крупнi, гранулярнi. Кiстковий мозок помiрно гiперклiтинний з вираженою
пролiферацiєю клiтин мегакарiоцитарного ряду з переважанням крупних форм з
гiпердольчастими ядрами та широкою цитоплазмою. Iншi ростки збереженi, ознак
дисплазiї не вiдмiчається, кiлькiсть бластiв
в межах норми. Яке захворювання кровi
найбiльш ймовiрне?
A. Есенцiальна тромбоцитемiя
B. Хронiчний лiмфолейкоз
C. Хронiчний мiєлолейкоз
D. Гострий лiмфолейкоз
E. Еритремiя
48. За наведеними нижче даними периферичної кровi та кiсткового мозку визначте
варiант хронiчного мiєлопролiферативного захворювання. В периферичнiй кровi
- виражений нейтрофiльний лейкоцитоз,
сегментоядернi та паличкоядернi нейтрофiли складають 80%, незрiлi гранулоцити
- 5%, мiєлобласти не зустрiчаються. Кiстковий мозок - гiперклiтинний за рахунок
пролiферацiї клiтин нейтрофiльного ряду.
Л:Е - 20:1. Бласти i промiєлоцити в межах
норми. Ознаки дисплазiї не визначаються:
A. Хронiчний нейтрофiльний лейкоз
B. Первинний мiєлофiброз
C. Есенцiальна тромбоцитемiя
D. Справжня полiцитемiя
E. Хронiчний еозинофiльний лейкоз
49. Хворий 57-ми рокiв скаржиться на бiль
в лiвому пiдребер’ї, яка викликана збiльшенням розмiрiв селезiнки. В периферичнiй кровi визначається нормохромна анемiя, тромбоцитоз, нейтрофiльний лейкоцитоз, зсув влiво, збiльшення вмiсту базофiлiв та еозинофiлiв, бласти - 1%. Кiстковий
мозок гiперклiтинний за рахунок гiперплазiї гранулоцитарного ряду з переважанням
клiтин вiд мiєлоцитiв до паличкоядерних
та сегментоядерних нейтрофiлiв. Сумарна
кiлькiсть бластiв i промiєлоцитiв 8%. Про
яку патологiю можна думати?

Гематологiчнi дослiдження

A. Хронiчний мiєлолейкоз
B. Первинний мiєлофiброз
C. Справжня полiцитемiя
D. Есенцiальна тромбоцитемiя
E. Гострий мiєлолейкоз
50. Жiнку 29-ти рокiв турбують частий
головний бiль, запаморочення, задишка
при фiзичному навантаженнi. Впродовж
останнiх 3-х рокiв вiдмiчались ряснi менструальнi кровотечi. В аналiзi кровi: RBC3, 24·1012 /л; Hb- 59 г/л; MCV- 69,1 фл; MCH18,6 пг; MCHC- 259 г/л; RDW- 29,2%, ШОЕ20 мм/год. Який тип анемiї слiд запiдозрити?
A. Хронiчна постгеморагiчна
B. Гiпопластична
C. Гостра постгеморагiчна
D. Гемолiтична
E. B12 -дефiцитна
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кiсть, пiтливiсть, схуднення на 10 кг за 2 роки. Збiльшенi печiнка, селезiнка i всi групи лiмфовузлiв. Аналiз кровi: гемоглобiн
- 83 г/л, еритроцити - 3, 0 · 1012 /л, лейкоцити - 131, 0 · 109 /л, п- 3%, лiмфоцити - 96 %,
моноцити - 1%, ШОЕ- 27 мм/год. Загальний бiлiрубiн - 48 мкмоль/л, прямий - 11
мкмоль/л. Залiзо сироватки - 28 ммоль/л,
проба Кумбса позитивна. Яка причина погiршення стану хворого?
A. Аутоiмунний гемолiз
B. Гострий гепатит
C. Агранулоцитоз
D. Бластна криза
E. Шлунково-кишкова кровотеча

51. У хворої з гiпохромною анемiєю в еритроцитах знаходиться HbS - 90%, HbF 10%, HbA - вiдсутнiй. Яка форма анемiї у
хворої?

55. У жiнки 25-ти рокiв зi скаргами на загальну слабкiсть, втомлюванiсть, сухiсть
шкiри, випадiння волосся, ламкiсть нiгтiв,
виявлено наступнi показники кровi: Ht23%, Hb- 92 г/л, RBC- 2, 9 · 1012 /л, MCV78 фл, MCH- 21 пг, МCHC- 273 г/л, RTC1%. Яке дослiдження необхiдно виконати
для уточнення дiагнозу?

A. Серповидно-клiтинна
B. Мiкросфероцитарна
C. α-таласемiя
D.
Дефiцит
глюкозо-6фосфатдегiдрогенази
E. Хвороба Маркiафави-Мiкелi

A. Визначення рiвня феритину в кровi
B. Визначення рiвня фолiєвої кислоти в
кровi
C. Визначення рiвня цiанокобаламiну
D. Визначення рiвня еритропоетину
E. -

52. У хворого 47-ми рокiв на хронiчний мiєлоїдний лейкоз (ХМЛ), виявлено: наростаючу гепатоспленомегалiю, астенiчний синдром, анемiю, лихоманку, лiмфаденопатiю.
Аналiз периферичної кровi показав: WBC98 · 109 /л; PLT- 1500 · 109 /л. Лейкограма: бласти - 17%; промiєлоцити - 7%; мiєлоцити 12%; метамiєлоцити - 7%; паличкоядернi
нейтрофiли - 13%; сегментоядернi нейтрофiли - 11%; еозинофiли - 7%; базофiли 22%; лiмфоцити - 3%; моноцити - 1%. Визначаються вираженi ознаки дисгранулоцитопоезу та дисмiєлопоезу. Для якої фази
ХМЛ характерна така картина?

56. У пацiєнта виявлено зниження рiвня
тромбоцитiв до 60 · 109 /л. Якi змiни в тестах
оцiнки гемостазу Ви можете виявити?

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

A. Збiльшення тривалостi кровотечi за
методом Дюка
B. Зменшення тривалостi кровотечi за
методом Дюка
C. Зростання протромбiнового часу
D. Зростання активованого часткового
тромбопластинового часу
E. Зменшення протромбiнового часу
57. У хворого дiагностовано гострий лейкоз. Дослiдження периферичної кровi: еритроцитiв - 1, 5 · 1012 /л, лейкоцитiв - 9 · 109 /л;
сегментоядернi - 6%, лiмфоцити - 4 бласти
- 86%. Цитохiмiчнi реакцiї всi негативнi.
Варiант лейкозу:

53. До лабораторiї надiйшов препарат кровi хворого, в якому лаборант виявив тiльця
Гейнца-Ерлiха. Вони утворюються в еритроцитах при:

A. Лейкоз, що не пiддається диференцiацiї
B. Мiєлобластний
C. Еритромiєлоз
D. Лiмфобластний
E. Монобластний

A. Анемiї, обумовленiй дефiцитом ферменту глюкозо-6- фосфатдегiдрогенази
B. Всiх видах гемолiзу
C. Залiзодефiцитнiй анемiї
D. Фолiєводефiцитнiй анемiї
E. B12 -дефiцитнiй анемiї

58. Хворому 26-ти рокiв встановлено дiагноз: гострий лейкоз. У кровi 60% бластiв.
Клiтини крупнi, полiморфнi з багатою зернистiстю, реакцiя на пероксидазу, альфанафтiлестеразу i кислi мукополiсахариди
позитивнi. Варiант лейкозу:

54. Хворий 63-х рокiв скаржиться на слаб-

Гематологiчнi дослiдження

A. Промiєлоцитарний
B. Лейкоз, що не пiддається диференцiацiї
C. Мiєлобластний
D. Лiмфобластний
E. Монобластний
59. У кiстковому мозку здорових дорослих
людей кiлькiсть мiєлобластiв коливається
в межах:
A. 0,2-1,7%
B. 0,5-0,9%
C. 1,4-4,6%
D. 4,3-13,7%
E. 7,0-12,2%
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60. Хворому 30-ти рокiв встановлено дiагноз гострий лейкоз. Дослiдження кровi: еритроцитiв - 1, 6 · 1012 /л, лейкоцитiв 86 · 109 /л; сегментоядернi - 6%, лiмфоцити
- 11%, бласти - 83%, ШОЕ- 60 мм/год. У
бластах реакцiя на пероксидазу позитивна, ШИК-реакцiя - позитивна, дифузна, на
лiпiди - позитивна. Варiант лейкозу у хворого:
A. Мiєлобластний
B. Монобластний
C. Лiмфобластний
D. Лейкоз, що не пiддається диференцiацiї
E. Плазмобластний

Загальноклiнiчнi методи дослiдження

1. В лабораторiю доставлено 2 мл спинномозкової рiдини, одержаної при люмбальнiй пункцiї. Рiдина прозора, з питомого вагою 1,007, вмiст бiлка - 0,33 г/л, колоїднi реакцiї - 1 типу, вмiст глюкози - 2,9
ммоль/л, хлоридiв - 125 ммоль/л, цитоз - 5
клiтин в 1 мкл лiквора. В препаратах, пофарбованих за Алексєєвим, поодинокi лiмфоцити. Гiстiоцити, макрофаги, плазматичнi клiтини не зустрiчаються. Про що свiдчать такi показники?
A. Вiдсутнiсть патологiчного процесу
B. Туберкульозний менiнгiт
C. Серозний менiнгiт
D. Епiдемiчний енцефалiт
E. Черепно-мозкова травма
2. У жiнки 25-ти рокiв безплiддя. Кольпоцитологiчна картина: I-II половина менструального циклу характеризується високим iндексом визрiвання IВ вiд 0/30/70 до
0/0/100, ЕI i КI вiд 50 до 100%. Фон мазка
постiйно свiтлий, прозорий, клiтини розташованi роздiльно, палички Дедерлейна i
лейкоцити вiдсутнi. Охарактеризуйте тип
мазка:
A. Гiперестрогенний, ановуляторний
B. Гiпоестрогенний, ановуляторний
C. Атрофiчний
D. Змiшаний
E. Цитолiтичний
3. Жiнка 29-ти рокiв проходить обстеження в гiнеколога у зв’язку з безплiддям. При
гормональному кольпоцитологiчному дослiдженнi в пiзнiй фолiкулiновiй фазi IВ0/95/5, КI i ЕI не визначаються, лейкоцити
i палички Дедерлейна - вiдсутнi. Фон мазка свiтлий, цитоплазма - нiжно базофiльна.
Який тип мазка характеризує цитограма?
A. Андрогенний
B. Цитолiтичний
C. Пролiферативний
D. Атрофiчний (А III)
E. Промiжний
4. Чоловiк 32-х рокiв проходить обстеження з метою планування народження дитини. При дослiдженнi еякуляту: мутнiсть
знижена, нормоспермiя, олiгозооспермiя I
ступеню, акiнезис, кiлькiсть нормальних
сперматозоїдiв - 6%, змiнених - 94%, кiлькiсть сперматозоїдiв з множинними аномалiями - 78% (IТЗ - 2,65), життєздатнiсть
спермiїв - менше 50%, лейкоцити - поодинокi. Виявлено носiйство трихомонадної i
грибкової iнфекцiї. Дайте оцiнку фертильностi еякуляту:
A. Вiдсутня
B. Значно знижена
C. Помiрно знiжена
D. Збережена
E. Нормальна
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5. При проведеннi макроскопiчного дослiдження харкотиння на темному полi
виявленi дрiбнi зернятка бiлувато- або
зеленувато-сiруватого кольору у виглядi
манної крупи. При фарбуваннi за Грамом
визначаються густi скупчення радiально
розташованих ниток темно-синього кольору з колбоподiбними потовщеннями на кiнцях червоного кольору. Про яке захворювання слiд думати?
A. Актиномiкоз легенiв
B. Туберкульоз легенiв
C. Абсцес легенiв
D. Крупозна пневмонiя
E. Аспергiльоз легенiв
6. В нативному препаратi мокротиння виявленi клiтини округлої форми, розмiром трохи бiльше лейкоцита, мiстять
золотисто-жовту зернистiсть. При проведеннi реакцiї на ”берлiнську лазур” клiтини забарвилися в синьо-зелений колiр. Якi
клiтини виявленi в мокротиннi?
A. Сидерофаги
B. Альвеолярнi макрофаги
C. Пухлиннi атиповi клiтини
D. Клiтини плоского епiтелiю
E. 7. Хворий 45-ти рокiв, поступив у клiнiку зi
скаргами на рiзкi болi в правiй половинi
живота. При оглядi вiдзначається жовтушнiсть склер i шкiрних покровiв. Аналiз
калу: колiр сiрувато-бiлий, консистенцiя
мазеподiбна, реакцiя кисла, стеркобiлiн не
виявлено, реакцiя на приховану кров - негативна. Мiкроскопiчно виявлено: велику
кiлькiсть жирних кислот i мил, нейтрального жиру, невелику кiлькiсть перетравлених м’язових волокон. Для якої патологiї
характерна така картина?
A. Обтурацiйна (механiчна) жовтяниця
B. Паренхiматозна жовтяниця
C. Гемолiтична жовтяниця
D. Дискiнезiя жовчовивiдних шляхiв
E. 8. В лабораторiю надiйшов зразок еякуляту хворого 35-ти рокiв. Пiд час дослiдження виявлено: кiлькiсть - 2 мл, рН- 7,8, колiр
- сiруватий, прозорiсть - слабко каламутна, в’язкiсть - 0,3 см. Мiкроскопiчне дослiдження: клiтини сперматогенезу - 1-2 не в
кожному полi зору мiкроскопу, лейкоцити
- 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

Загальноклiнiчнi методи дослiдження
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9. У пацiєнта 8,5 рокiв за допомогою аналiзатора у сечi визначено: число еритроцитiв
- 500000/мл, число лейкоцитiв - 20000/мл,
вмiст бiлкiв - 3,2 г/л, вiдносна щiльнiсть 1,010, рН- 6,0, вмiст глюкози, бiлiрубiну,
кетонових сполук i уробiлiногену у межах
норми, реакцiя на нiтрити негативна. Про
дiагностику якої хвороби у першу чергу
слiд думати?

чипоренко виявив: еритроцити - 1000/мл,
лейкоцити - 10000/мл, цилiндри - 300/мл.
Попереднiй дiагноз:

A. Гострий гломерулонефрит
B. Гострий пiєлонефрит
C. Гострий цистит
D. Гострий уретрит
E. Гострий простатит

14. У хворого 53-х рокiв спостерiгається
кашель iз видiленням помiрної кiлькостi
слизово-гнiйно-кров’янистого мокротиння, в якому виявлено щiльнi бiлуватi грудочки (рисоподiбнi тiльця). Про яку патологiю можна думати в даному випадку?

10. У жiнки, що страждає на сирингомiєлiю, з’явилися змiни в плечовому суглобi вiн збiльшився в розмiрах, рухи безболiснi,
але супроводжується трiском та хрустом.
При пункцiї отримана велика кiлькiсть випоту. Який найбiльш ймовiрний склад випiтної рiдини?
A. Прозора, свiтло-жовта, бiлок - 45 г/л,
лiмфоцити - 85%, щiльнiсть - 1,018
B. Прозора, без кольору, бiлок - 20 г/л,
лiмфоцити - 5%, щiльнiсть - 1,001
C. Червона, мутна, бiлок - 8 г/л
D. Свiтло-жовта, мутна, бiлок - 26 г/л,
лiмфоцити - 1%
E. Мутна, жовта, бiлок - 30 г/л, лiмфоцити 20%, щiльнiсть - 1,015
11. До пульмонологiчного вiддiлення звернулась пацiєнтка 35-ти рокiв з дiагнозом
пневмонiя нижньої частки правої легенi. У
лейкоцитарнiй формулi: мiєлоцитiв - 2%,
метамiєлоцитiв (юних) - 8%, паличкоядерних - 10%, сегментоядерних - 40%. Як називається такий зсув лейкоцитарної формули?
A. Гiперрегенераторний
B. Дегенеративний
C. Гiпопластичний
D. Апластичний
E. Гiпорегенераторний
12. Хвора 56-ти рокiв скаржиться на постiйнi, тупi болi в правому пiдребер’ї, нудоту, гiркий присмак в ротi, свербiж шкiри.
При об’єктивному обстеженнi хворої виявлено жовтяницю, подряпини на шкiрi. Про
що свiдчить пiдвищення активностi лужної
фосфатази у даної хворої?
A. Холестаз
B. Порушення вуглеводної функцiї печiнки
C. Порушення антитоксичної функцiї печiнки
D. Порушення бiлковоутворюючої функцiї
печiнки
E. Порушення лiпiдного обмiну
13. Хворого 17-ти рокiв госпiталiзовано зi
скаргами на гарячку 40o C , що турбує його протягом 2-х днiв. Аналiз сечi за Не-

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

A. Кавернозний туберкульоз легенiв
B. Гострий бронхiт
C. Бронхоектатична хвороба
D. Абсцес легенiв
E. Пневмонiя
15. Хворий 45-ти рокiв звернувся до невропатолога зi скаргами на сильний головний бiль. Iз анамнезу вiдомо, що протягом
двох тижнiв хворiє на гнiйний отит. При
дослiдженнi лiквору виявлено: виражений
плеоцитоз (3 · 109 /л), переважну бiльшiсть
формених елементiв складають нейтрофiли. Бiлок - 3 г/л, рiвень глюкози знижений.
Для якого захворювання характерний такий склад лiквору?
A. Гнiйний менiнгiт
B. Серозний менiнгiт
C. Епiдемiчний енцефалiт
D. Геморагiчний iнсульт
E. Iшемiчний iнсульт
16. У хворого спостерiгається недостатнiй
розвиток м’язiв, високо поставлений голос, маленька мошонка, зменшенi статевий член i яєчка, рiдке лобкове i пахвове
оволосiння, вiдсутнiсть волосся на тiлi. Гiнекомастiя i євнухоїднi пропорцiї тiла. Попереднiй дiагноз - первинний (вроджений)
гiпогонадизм. Якi лабораторнi змiни у сироватцi кровi будуть спостерiгатися?
A. Тестостерон знижений, фолiкулостимулюючий i лютеїнiзуючий гормони
пiдвищенi
B. Тестостерон знижений, фолiкулостимулюючий i лютеїнiзуючий гормони зниженi
C. Тестостерон пiдвищений, фолiкулостимулюючий i лютеїнiзуючий гормони
пiдвищенi
D. Тестостерон пiдвищений, фолiкулостимулюючий i лютеїнiзуючий гормони
зниженi
E. 17. До лiкаря звернувся хворий 35-ти рокiв
зi скаргами на кашель з великою кiлькiстю мокротиння, озноб та перiодичне пiдвищення температури до 38,5-39o C . При
дослiдженнi мокротиння: кiлькiсть - 150
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мл, характер гнiйно-слизовий, з неприємним запахом, при вiдстоюваннi утворились
3 шари. Виявленi пробки Дiтрiха, лейкоцити, здебiльшого зруйнованi, кров’яний
пiгмент (гематоїдин), кристали жирних кислот, рясна мiкрофлора. Ваш попереднiй
дiагноз:
A. Бронхоектатична хвороба
B. Абсцес легенiв
C. Туберкульоз легенiв
D. Крупозна пневмонiя
E. Гострий бронхiт
18. У пацiєнта 40-ка рокiв при лабораторному обстеженнi виявлено Тлiмфобластний лейкоз. Якi з перерахованих цитохiмiчних реакцiй пiдтверджують
даний дiагноз?
A. Реакцiя на кислу фосфатазу
B. Реакцiя на глiкоген
C. Реакцiя на хлорацетатестеразу
D. Реакцiя на пероксидазу
E. ШИК-реакцiя
19. Пацiєнтка 18-ти рокiв, звернулася до лiкаря з приводу лiмфаденопатiї, ознак ангiни, лихоманки. У периферичнiй кровi: лейкоцитоз - 30·109 /л, лейкоцитарна формула:
нейтрофiли - 37%, лiмфоцити - 31%, моноцитiв - 11%, вiроцитiв - 20%. Лiмфоцити
переважно з широкою цитоплазмою базофiльного кольору, еритроцити без особливостей. Про яке захворювання можна
думати?
A. Iнфекцiйний мононуклеоз
B. Малосимптомний iнфекцiй лiмфоцитоз
C. Хронiчний лiмфолейкоз
D. Гострий лейкоз
E. Хронiчний монолейкоз
20. Пацiєнту проведене дуоденальне зондування. При лабораторному дослiдженнi
нативного препарату з жовчi (порцiя А i В)
виявленi круглi, дистрофiчно змiненi клiтини цилiндричного епiтелiю 12-палої кишки, якi на 1/3 перевищують дiаметр лейкоцита. Яку назву мають цi клiтини?
A. Лейкоцитоїди
B. Лiпофаги
C. Макрофаги
D. Лейкоцити
E. Мiкролiти
21. Пацiєнту призначено копрологiчне дослiдження. У нативному препаратi з додаванням 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 структури виявленi в ходi дослiдження?
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A. Краплi жирних кислот
B. Солi жирних кислот (мила)
C. Краплi нейтрального жиру
D. Неперетравлена клiтковина
E. Перетравлена клiтковина
22. Пацiєнтка 60-ти рокiв протягом 10-ти
рокiв хворiє на бронхоектатичну хворобу.
В бiохiмiчних аналiзах кровi: диспротеїнемiя, 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
23. Хвора 38-ми рокiв, за професiєю маляр, потрапила на стацiонарне лiкування зi
скаргами на напади ядухи, сухий кашель,
пiтливiсть. Аналiз мокротиння: консистенцiя студениста, сiро-жовтий колiр, мiстить
кристали Шарко-Лейдена, спiралi Куршмана, еозинофiли - 15-20 в полi зору. Який
ймовiрний дiагноз?
A. Бронхiальна астма
B. Хронiчний бронхiт
C. Гостра пневмонiя
D. Бронхоектатична хвороба
E. Туберкульоз легень
24. 35-рiчний чоловiк звернувся в урологiчне вiддiлення зi скаргами на часте та болюче сечовипускання та гнiйнi, жовтуватозеленi видiлення з уретри. При фарбуваннi мазка з уретри за Романовським-Гiмзе
виявлено велику кiлькiсть лейкоцитiв та
диплококiв, розташованих внутрiшньо- та
позаклiтинно. Фарбування за Грамом показало, що цi диплококи - грамнегативнi.
Ваш ймовiрний дiагноз:
A. Гостра гонорея
B. Хронiчна гонорея
C. Урогенiтальний хламiдiоз
D. Урогенiтальний кандидоз
E. Лейкоспермiя
25. Хвора 20-ти рокiв. Скарги: головнi болi, загальна слабкiсть, дратiвливiсть, нудота, болi у животi невизначеної локалiзацiї.
ЗАК: лейкоцити - 7, 8 · 109 /л; еритроцити
- 3, 9 · 1012 /л; Нb- 125 г/л; лейкоформула:
паличкоядернi нейтрофiли - 3%; сегментоядернi нейтрофiли - 55%; еозинофiли 12%; базофiли - 1%; моноцити - 5%; лiмфоцити - 24%. Мiкроскопiчне дослiдження
калу: виявлено яйця, злегка овальної форми з товстою двоконтурною оболонкою,
поверх якої є бiлкова оболонка горбистої
неправильної форми, пофарбована пiгментами калу в темно-жовтий колiр. Про який
гельмiнтоз необхiдно думати в першу чер-
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гу?

гноз:

A. Аскаридоз
B. Ентеробiоз
C. Трихоцефальоз
D. Трихiнельоз
E. Анкiлостомоз

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

26. Дайте оцiнку результатiв культурального дослiдження на М. tuberculosis, якщо
кiлькiсть вирослих колонiй складає 36, при
бактерiоскопiї патологiчного матерiалу
поодинокi мiкобактерiї в кожному полi зору:

30. Жiнка 32-х рокiв звернулася до лiкарягiнеколога зi скаргами на нерегулярнi
ряснi менструальнi кровотечi протягом
останнiх 6-ти мiсяцiв, за останнiй рiк пацiєнтка стала швидше втомлюватися, додала
у вазi близько 6 кг, у неї виникли закрепи. При оглядi: АТ- 150/90 мм рт.ст., пульс
- 58/хв., збiльшення щитоподiбної залози в
1,5-2 рази, уповiльнення сухожильних рефлексiв. Лабораторнi дослiдження: Т4, Т3 нижче норми, тиреотропний гормон (ТТГ)
перевищує референтний iнтервал в 5 разiв,
антитiла до тиреопероксидази (анти-ТПО)
збiльшенi в 15 разiв. Ваш передбачуваний
лабораторний дiагноз:

A. Результат позитивний (1+), помiрне
бактерiовидiлення
B. Результат вважається негативним
C. Результат позитивний, невелике бактерiовидiлення
D. Результат позитивний (2+), масивне
бактерiовидiлення
E. Результат позитивний (3+), масивне
бактерiовидiлення
27. З метою мiкроскопiчного дослiдження
калу приготували калову емульсiю. Який
реактив необхiдно використати для диференцiацiї мил та жирних кислот?
A. 30% розчин оцтової кислоти
B. Глiцерин
C. Розчин Люголя
D. Розчин метиленової синьки
E. Лише нативний препарат
28. Пiд час профiлактичного огляду у юнака 17-ти рокiв виявленi вiдхилення вiд нормальних вiкових показникiв, а саме: зрiст
становить 183 см, вага - 67 кг, розмах рук 185 см. Оволосiння в пахвових западинах i
на лобку недостатнє, пенiс i мошонка малих розмiрiв, в дiлянцi грудних залоз пальпуються ущiльнення пiд кожним соском дiаметром до 3 см (з’явилися в 13 рокiв). У
кровi: рiвень тестостерону - знижений, лютеїнiзуючого гормону (ЛГ) - пiдвищений.
Карiотип - 47, XXY. Яким буде передбачуваний лабораторний дiагноз?
A. Синдром Клайнфельтера
B. Синдром Шерешевського-Тернера
C. Гiпогонадизм
D. Гiнекомастiя
E. 29. До лiкаря звернувся чоловiк 45-ти рокiв зi скаргами на рiзкий бiль у першому
плюснефаланговому суглобi лiвої ноги, що
супроводжується набряком i почервонiнням. При оглядi хворого виявлена деформацiя суглоба (артроз) i характерне звуження суглобової щiлини на рентгенограмi. У хворого надлишкова вага (98 кг при
зростi 172 см), викликана схильнiстю до переїдання. Сироватка кровi: сечова кислота
- 0,8 ммоль/л. Сеча: сечова кислота - 16
ммоль/добу. Поставте лабораторний дiа-

A. Гiпотиреоз
B. Гiпертиреоз
C. Iнфекцiйний тиреоїдит
D. Базедова хвороба
E. 31. Значне зниження концентрацiї глюкози в спинномозковiй рiдинi (до 0,1 ммоль/л)
характерно для менiнгiту, що викликаний:
A. Мiкобактерiєю туберкульозу
B. Пневмококом
C. Вiрусом паротиту
D. Вiрусом кору
E. Вiрусом кашлюку
32. На копрологiчне дослiдження в КДЛ
доставлено кал сiруватого кольору, мазеподiбної консистенцiї, неоформлений, реакцiя на стеркобiлiн позитивна; перетравлена i неперетравлена клiтковина пластами,
амiлорея, креаторея, стеаторея. Для недостатностi якого вiддiлу травного каналу характерна данi показники?
A. Недостатнiсть секреторної функцiї пiдшлункової залози
B. Недостатнiсть травлення в товстому
кишкiвнику
C. Недостатнє надходження жовчi в 12-палу
кишку
D. Недостатнiсть травлення в шлунку
E. Недостатнiсть травлення в тонкому
кишкiвнику
33. В нефрологiчне вiддiлення поступила
пацiєнтка 35-ти рокiв зi скаргами на сильнi болi у правiй поперековiй дiлянцi з iррадiацiєю вниз живота та статевi органи,
хибнi позиви на сечовипускання, нудоту,
блювання. Напади болю почалися раптово. Загальний аналiз сечi: питома вага 1014, бiлок - 0,033 г/л, перехiдний епiтелiй
- поодинокий в п/з. Еритроцити незмiненi -

Загальноклiнiчнi методи дослiдження

13-14 в п/з, лейкоцити - 0-1 в п/з, солi оксалатiв у великий кiлькостi. Ваш попереднiй
дiагноз:
A. Сечокам’яна хвороба
B. Гострий гломерулонефрит
C. Цистит
D. Гострий пiєлонефрит
E. Уретрит
34. В КДЛ доставлено лiквор, який пiд час
пункцiї витiкав пiд пiдвищеним тиском. Виявлено: колiр - кров’янистий, пiсля центрифугування - ксантохромний, бiлок - 3 г/л, в
осадi - 70 еритроцитiв в полi зору. Про яку
патологiю можна подумати при данiй картинi?
A. Субарахноїдальний крововилив
B. Гнiйний менiнгiт
C. Вiрусний енцефалiт
D. Показники спинномозкової рiдини в
межах норми
E. Серозний менiнгiт
35. В клiнiко-дiагностичнiй лабораторiї
при дослiдженнi мазкiв спинномозкової рiдини було знайдено грамнегативнi диплококи, що мають вигляд кавових зерен, якi
розташовуються парами, тетрадами, або
хаотично, часто всерединi лейкоцитiв (незавершений фагоцитоз). Вкажiть, якi мiкроорганiзми дiагностовано у лiкворi?
A. Менiнгококи
B. Стафiлококи
C. Стрептококи
D. Пневмококи
E. Монококи
36. Хворий 37-ми рокiв скаржиться на бiль
у груднiй клiтцi, задишку, кашель iз видiленням ”iржавого” мокротиння, пiдвищення температури тiла до 39,1o C . ЗАК: лейкоцити - 16, 4 · 109 /л, п/я - 17%, ШОЕ- 58
мм/год. На рентгенограмi у нижнiй частцi
правої легенi гомогенне затемнення. Попереднiй дiагноз - позалiкарняна пневмонiя.
Яке лабораторне дослiдження допоможе
встановити збудника захворювання?
A. Бактерiоскопiя мазкiв мокротиння,
пофарбованих за Грамом
B. Бактерiоскопiя мазкiв мокротиння, пофарбованих за Романовським-Гiмзе
C. Бактерiоскопiя мазкiв мокротиння, пофарбованих за Циль-Нiльсеном
D. Визначення рiвня С-реактивного протеїну
E. -
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37. До лабораторiї доставлений бiологiчний матерiал для проведення аналiзу мокротиння хворого з пiдозрою на туберкульоз легень. Який метод фарбування мазкiв буде найбiльш iнформативним задля
виявлення M. tuberculosis?
A. За Циль-Нiльсеном
B. За Грамом
C. За Паппенгеймом
D. За Романовським-Гiмзе
E. 38. Хвора 36-ти рокiв скаржиться на головний бiль, пiдвищення температури тiла до
37,8o C . В зв’язку з позитивними менiнгеальними симптомами була виконана люмбальна пункцiя. Лiквор прозорий, бiлок 1,5 г/л, позитивна реакцiя Пандi, лiмфоцитарний плейоцитоз - 0, 3 · 106 /л, цукор - 5
ммоль/л, хлориди - 60 ммоль/л. Через 12
годин в пробiрцi утворилась фiбринозна
плiвка. Яка iмовiрна етiологiя захворювання?
A. Туберкульозна
B. Менiнгококова
C. Грибкова
D. Вiрусна
E. Пневмококова
39. Пацiєнтка 40-ка рокiв скаржиться на
бiль в епiгастрiї, переважно натще, печiю,
слабкiсть. При проведеннi фiброгастродуоденоскопiї виявлено виразку 12-палої кишки. Для уточнення дiагнозу хворiй призначено визначити наявнiсть iнфекцiї H.
pylori. Який неiнвазивний метод iндикацiї
Н. pylori використовується?
A. Уреазний дихальний тест
B. Бiохiмiчний швидкий уреазний тест
C. Полiмеразна реакцiя
D. Мiкроскопiчна оцiнка бiоптату
E. Серологiчний iмуноферментний метод
40. Пацiєнта 48-ми рокiв турбує послаблення випорожнень пiсля їжi, сильнiше пiсля
жирної. При обстеженнi: збiльшений рiвень цукру, амiлази. На УЗД органiв черевної порожнини ознаки хронiчного панкреатиту. Яке дослiдження необхiдно виконати?
A. Кал на елестазу
B. Кал на я/г та простiшi
C. Кал на дизгрупу
D. Кал на приховану кров
E. -

Цитологiчнi дослiдження

1. В лабораторiю доставлена асцитична рiдина геморагiчного характеру. При
мiкроскопiї - велика кiлькiсть мезотелiю
з ознаками пролiферацiї i гiперплазiї. Зустрiчаються багатошаровi пласти сосочкоподiбних i залозистих структур, утворених
округлими клiтинами з вираженим полiморфiзмом ядер i ядерець. При якiй патологiї зустрiчається така цитограма?
A. Мезотелiома
B. Метастази залозистої форми раку
C. Метастаз плоскоклiтинного раку
D. Пролiферацiя мезотелiю без ознак атипiї
E. Метастази недиференцiйованої форми
раку
2. У хворої 60-ти рокiв в анамнезi папiлома
сечового мiхура. При цитологiчному дослiдженнi осаду сечi виявленi полiморфнi
клiтини перехiдного епiтелiю з ознаками
злоякiсностi. Який цитологiчний висновок
можна зробити?
A. Перехiдноклiтинний рак сечового мiхура
B. Перехiдноклiтинна папiлома сечового
мiхура
C. Метастаз аденокарциноми в сечовий
мiхур
D. Гiперкератоз
E. Метастаз плоскоклiтинного раку в сечовий мiхур
3. Жiнка 60-ти рокiв, менопауза 10 рокiв. В цитологiчному препаратi шийки
матки виявлено значнi скупчення клiтин парабазального шару вагiнального епiтелiю зi збiльшеними атиповими
ядрами, зернистим хроматином. Ядерноцитоплазматичне спiввiдношення збiльшено за рахунок ядра. Який цитологiчний дiагноз?
A. Рак на мiсцi (carcinoma in situ)
B. Помiрна дисплазiя шийки матки
C. Аденокарцинома
D. Метаплазiя цилiндричного епiтелiю
E. Легка дисплазiя шийки матки
4. Жiнцi 27 рокiв. Скаржиться на ряснi видiлення зi статевих органiв, свербiж. Гiнекологiчний дiагноз: кольпiт, ендоцервiцит.
Мазки з шийки матки представленi клiтинами плоского епiтелiю поверхневого шару. Рясна кокобацилярна флора, зустрiчаються клiтини, ”засипанi” дрiбними бактерiями. Цитологiчний дiагноз:
A. Бактерiальний вагiноз
B. Неповноцiнний матерiал
C. Цитограма без особливостей
D. Цитограма запалення
E. Рак
5. Жiнка 29-ти рокiв звернулась до лiкаря
зi скаргами на щiльне утворення в молочнiй залозi. В пунктатi молочної залози
виявлено: крупнi клiтини з широкою ци-
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топлазмою, яка мiстить дрiбнi секреторнi
гранули. Спостерiгаються ознаки клазмоцитозу. Ядра округлi, не збiльшенi. Про яку
патологiю це свiдчить?
A. Кiстозна мастопатiя
B. Фiброаденома
C. Аденокарцинома
D. Плоскоклiтинний рак
E. Рак Педжета
6. У жiнки 42-х рокiв при цитологiчному
дослiдженнi мазкiв iз шийки матки переважають клiтини з ознаками атипiї, що розташованi переважно у виглядi синцитiоподiбних скупчень. Розмiр клiтин варiює вiд
дрiбних до крупних. Ядра клiтин полiморфнi, розрiзняються за розмiрами, орiєнтованi в рiзних напрямках, нашаровуються
одне на одного, часто гiперхромнi, з грубозернистим хроматином, зустрiчаються
ядерця. Про яку патологiю свiдчить наведена цитограма?
A. Рак шийки матки
B. Дисплазiя помiрна
C. Дисплазiя тяжка
D. Ураження вiрусом простого герпесу
E. Ураження цитомегаловiрусом
7. У хворого 30-ти рокiв, враховуючи результати цитологiчного дослiдження встановлено дiагноз медулярного раку щитоподiбної залози. Якi цитологiчнi ознаки є
характерними для медулярного раку щитоподiбної залози?
A. Виявлення амiлоїду
B. Мала клiтиннiсть
C. Наявнiсть залозистоподiбних комплексiв
D. Значна кiлькiсть фiбробластiв
E. 8. В забарвленому мiкропрепаратi, виготовленого з зiшкрябу утворення на шкiрi,
виявленi групи iз невеликих розмiрiв (8-12
мкм) однотипних клiтин продовгуватої або
овальної форми з вузькою цитоплазмою з
гiперхромними ядрами, якi займають майже всю площу клiтини. Ядерця в ядрах невидимi. Про яку пухлину це свiдчить?
A. Базальноклiтинний рак
B. Себорейна кератопапiлома
C. Плоскоклiтинний рак шкiри
D. Меланома
E. Пiгментний невус
9. У жiнки 35-ти рокiв на профоглядi одержано матерiал вагiнального вмiсту. При мiкроскопiї вагiнальних мазкiв виявили: кiлькiсть паличок Додерляйна рiзко знижена,
рiзноманiтна кокова флора, збiльшення
кiлькостi клiтин плоского епiтелiю, лейкоцитiв - 30 клiтин у полi зору, середовище
- слаболужне. Якому ступеню чистоти пiхви це вiдповiдає?

Цитологiчнi дослiдження

A. III
B. II
C. I
D. IV
E. 10. Хворий 38-ми рокiв поступив у хiрургiчне вiддiлення з дiагнозом: псевдокiста
пiдшлункової залози. При УЗД в черевнiй
порожнинi виявлено утворення дiаметром
20 см. Зроблено пункцiю. Цитодiагностика: велика кiлькiсть лусочок плоского епiтелiю у виглядi скупчень. Жировi краплi у
клiтинах та позаклiтинно, кристали холестерину та гематоїдину. Встановiть дiагноз:
A. Дермоїдна кiста
B. Псевдокiста пiдшлункової залози
C. Рак пiдшлункової залози
D. Злоякiсна лiмфома
E. Атерома
11. Хворий 62-х рокiв, водiй, скарги на порушення сечовидiлення, частi позиви, особливо вночi, неприємнi вiдчуття внизу живота. В анамнезi життя патологiї нирок не
було. При пальпацiї передмiхурова залоза
збiльшена, щiльної консистенцiї. В препаратi секрету простати незначна кiлькiсть
епiтелiальних клiтин середнiх розмiрiв з чiткими контурами, розмiщених невеликими
групами, залозистоподiбними та сосочковими структурами. Цитоплазма рiвномiрно зафарбована, ядра круглi однакового
розмiру. Лейкоцити - 5-8 в п/з, еритроцити
- 10-15 в п/з. Найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Аденома передмiхурової залози
B. Рак передмiхурової залози
C. Хронiчний гломерулонефрит
D. Гострий простатит
E. Гострий цистит
12. У пацiєнтки 38-ми рокiв на вагiнальнiй
частинi шийки матки в зонi зовнiшнього
зiву визначається пляма бiлого кольору.
Мазок з патологiчної зони рясний, представлений клiтинами поверхневих шарiв
багатошарового плоского епiтелiю з дрiбними пiкнотичними ядрами, фон препарату складають пласти без’ядерних ”лусочок” багатошарового плоского епiтелiю
i поодинокi малi лiмфоцити. Ваш лабораторний дiагноз:
A. Лейкоплакiя
B. Ектропiон
C. Carcinoma in situ
D. Дисплазiя
E. Цервiцит
13. Цитологiчне дослiдження мазка з шийки матки виявило групи цилiндричного i
метаплазованного епiтелiю з вакуолями в
цитоплазмi, вакуолi мiстять множиннi дрiбнi еозинофiльнi гранули, ядра клiтин з вишневим вiдтiнком, хроматин розподiлений
нерiвномiрно; ядерна мембрана складчаста; в окремих клiтинах присутнi нейтро-
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фiльнi лейкоцити (аутофагiя). Ваш лабораторний дiагноз:
A. Хламiдiозне ураження епiтелiю
B. Трихомонадне ураження епiтелiю
C. Гонококове ураження епiтелiю
D. Кандидозне ураження епiтелiю
E. Стафiлококове ураження епiтелiю
14. Цитологiчна картина пунктату утворення молочної залози представлена атиповими епiтелiальними клiтинами, згрупованими в дрiбнi солiднi i папiлярнi комплекси. Ядра гiперхромнi c дрiбногрудочковим хроматином i з 1-4 дрiбними ядерця,
iнтенсивно профарбованi з формуванням
”чорнильних плям”. Цитоплазма гомогенна з включеннями. Ваш лабораторний дiагноз:
A. Внутрiшньопротоковий рак
B. Фiброаденома
C. Хвороба Педжета
D. Мастопатiя
E. Фiбросаркома
15. Пацiєнту 63-х рокiв проведено гiстологiчне дослiдження шароподiбного утворення, що виступає над поверхнею шкiри. Знайденi сосочкоподiбнi розростання епiтелiю
з явищами гiперкератозу. Строма пухлини представлена великою кiлькiстю сполучної тканини i судинами. Ваш лабораторний дiагноз:
A. Папiлома
B. Плоскоклiтинний рак шкiри
C. Базально-клiтинний рак шкiри
D. Аденокарцинома шкiри
E. Меланома
16. У молодої жiнки видалили пухлину
дистального кiнця стегнової кiстки, яка
швидко росла. Макроскопiчно: пухлина
строкатого вигляду - вiд бiло-сiрого до
коричнево-червоного кольору, пухкої консистенцiї. Мiкроскопiчно: основний тканинний компонент пухлини представлений
кiстковими та остеоїдними структурами,
покритими атиповими остеобластами з патологiчними мiтозами; безлiч тонкостiнних судин. Ваш лабораторний дiагноз:
A. Остеосаркома
B. Хондрома
C. Саркома Юiнга
D. Остеома
E. Ангiосаркома
17. При цитологiчному дослiдження слизової оболонки кардiального вiддiлу шлунка виявленi епiтелiальнi клiтини, розмiром
10-12 мкм в дiаметрi, розташованi одношаровими пластами. Розрiзнено розташованi
клiтини полiморфнi за формою: округлi,
кубiчнi, цилiндричнi, мають чiтко окресленi ядра, розташованi ексцентрично. Хроматин ядер рiвномiрний, грубозернистий,

Цитологiчнi дослiдження

ядерця не визначаються. Цитоплазма рясна, нiжно-блакитна. Скупчення клiтин нагадує бджолинi соти, де чiтко розрiзняються межi мiж клiтинами. Якому стану слизової оболонки вiдповiдає наведена цитограма?
A. Цитограма незмiненої слизової оболонки
B. Цитограма з ознаками слабкої пролiферацiї
C. Цитограма з ознаками пролiферацiї та
помiрної атипiї
D. Цитограма з ознаками активної пролiферацiї та вираженої атипiї
E. Цитограма з ознаками кишкової метаплазiї
18. Який епiтелiй вистилає слизову оболонку маткових труб i повiтроноснi шляхи дихальної системи?
A. Одношаровий багаторядний вiйчастий
епiтелiй
B. Одношаровий однорядний кубiчний
епiтелiй
C. Багатошаровий плоский незроговiлий
епiтелiй
D. Покривно-ямковий епiтелiй
E. Перехiдний багатошаровий багаторядний епiтелiй
19. Хвора 68-ми рокiв звернулась до лiкаря
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iз приводу дискомфорту в молочнiй залозi. При оглядi: правий сосок ущiльнений iз
поверхневими лусочками, кров’янистi видiлення iз соска. В цитограмi - великi клiтини; ядра крупнi округлi та овальнi, одне
або два, з ознаками атипiї, мiстять гiпертрофованi ядерця; хроматин рiвномiрний;
цитоплазма велика, свiтла з нерiвним контуром. Про що свiдчить ця цитограма?
A. Рак Педжета
B. Туберкульоз
C. Лiмфогранулематоз
D. Аденокарцинома
E. Дрiбноклiтинний рак
20. У жiнки 58-ми рокiв з клiнiчними симптомами аденоми щитоподiбної залози,
при цитологiчному дослiдженнi пунктату
виявили, що основну масу становлять свiтлi
великi клiтини (вiд 15 до 25 мкм). Ядра середнього та крупного розмiру перемiщенi
до периферiї. Цитоплазма мiстить багато
крупної зернистостi червоного та рожевого кольору. Iз яких клiтин сформувалася ця
пухлина?
A. В-клiтини (клiтини Ашкеназi)
B. А-клiтини (фолiкулярний епiтелiй)
C. С-клiтини
D. Недиференцiйнi
E. Епiтелiоїднi

Бiохiмiчнi методи дослiдження. Клiнiчна бiохiмiя

1. Визначення активностi α-амiлази має
велике значення в дiагностицi захворювань
пiдшлункової залози. При якiй формi панкреатиту НЕ ВIДБУВАЄТЬСЯ збiльшення активностi α-амiлази?
A. Панкреонекроз
B. Хронiчний панкреатит
C. Гострий панкреатит
D. Геморагiчний панкреатит
E. 2. Активнiсть якого ферменту знижується при хронiчних захворюваннях печiнки, особливо при цирозi?
A. Холiнестераза
B. Аланiнамiнотрансфераза (АлАТ)
C. Гамаглютамилтранспептидаза (ГГТП)
D. Лужна фосфатаза
E. 3. У хворого тяжка двостороння пневмонiя, частота дихання пiдвищена. Шкiрнi
покриви з синюшним вiдтiнком. рН кровi
становить 7,3; надлишок кислот (ВЕ) дорiвнює 3,4 ммоль/л. Яка форма порушення кислотно-основної рiвноваги виникла у
хворого?
A. Комбiнований ацидоз
B. Метаболiчний алкалоз
C. Респiраторний ацидоз
D. Респiраторний алкалоз
E. Декомпенсований респiраторний алкалоз
4. Хворому з тяжкою травмою пiдключили апарат штучного дихання. Пiсля повторних дослiджень показникiв кислотноосновної рiвноваги (КОР) знайдено зниження в кровi вмiсту дiоксиду вуглецю. Для
якого порушення КОР характернi такi змiни?
A. Респiраторний алкалоз
B. Респiраторний ацидоз
C. Метаболiчний алкалоз
D. Метаболiчний ацидоз
E. Декомпенсований змiшаний ацидоз
5. Для визначення сечовини у бiологiчних
рiдинах використовують уреазний метод.
До якого класу вiдноситься даний фермент?
A. Гiдролази
B. Оксидоредуктази
C. Iзомерази
D. Лiгази
E. Трансферази
6. Хвора 68-ми рокiв, яка страждає на ревматоїдний артрит, перенесла операцiю ендопротезування кульшового суглоба, пiсля
якої виникло ускладнення - легенева тромбоемболiя. Пiсля проведення гепаринотерапiї призначено лiкування варфарином.
Пiсля виписки з клiнiки хворiй треба кожнi
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3 тижнi виконувати дослiдження:
A. Показник мiжнародного нормалiзованого часу
B. Тромбiновий час
C. Активований частковий тромбопластиновий час
D. Час зсiдання нестабiлiзованої кровi
E. Аутокоагуляцiйний тест
7. Дайте висновок про причину кровотечi у
пацiєнта 19-ти рокiв за незначних травм,
маючи наступнi показники кровi: еритроцити - 2, 6 · 1012 /л; Нb- 85 г/л; лейкоцити 3, 2 · 109 /л; тромбоцити - 180·109 /л; тести коагулограми вiдображають гiпокоагуляцiю
та корегуються свiжою адсорбованою плазмою донора:
A. Гемофiлiя А
B. Тромбоцитопатiя
C. Тромбоцитопенiя
D. Хвороба Крiстмаса
E. Анемiя
8. Пацiєнт скаржиться на бiль у животi, загальну слабкiсть i нездужання, шкiра хворого жовтуватого кольору, свербить, темна
сеча i занадто свiтлий кал. При лабораторному дослiдженнi було встановлено пiдвищення активностi гаммаглютамiлтранспептидази. Для якої хвороби печiнки характернi вищеописанi змiни?
A. Механiчна жовтяниця
B. Холецистит
C. Алкогольний цироз печiнки
D. Токсичний гепатит
E. Вiрусний гепатит
9. Пацiєнту з ожирiнням призначено пероральний тест толерантностi до глюкози.
Про порушення толерантностi до глюкози
свiдчать такi показники концентрацiї глюкози у плазмi венозної кровi через 2 години
пiсля перорального глюкозного навантаження:
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
10. У дитини 10-ти рокiв, лiкар запiдозрив
дебют цукрового дiабету. Який iз перелiчених методiв визначення глюкози є найбiльш специфiчним?
A. Глюкозоксидазний
B. Ортотолуiдиновий
C. Хагедорна-Йєнсена
D. Крезелiуса-Зейферта
E. Анiлiновий
11. Пацiєнт 22-х рокiв пiсля дорожньої аварiї доставлений до клiнiки iз численними травмами грудної клiтини. Лаборатор-
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нi данi: рСО2 артерiальної кровi - 60 мм
рт.ст., рН- 7,24, бiкарбонат (розрахований)
- 25 ммоль/л, Яке порушення кислотнолужного стану має мiсце?
A. Респiраторний ацидоз
B. Респiраторний алкалоз
C. Метаболiчний ацидоз
D. Метаболiчний алкалоз
E. Компенсований респiраторний ацидоз
12. Пенсiонер звернувся до лiкаря зi скаргами на бiль у правому пiдребер’ї. За останнiй тиждень спостерiгається сеча темного
кольору, а каловi маси знебарвленi. У пацiєнта порушена екскреторна функцiя печiнки. Серед наведених тестiв виберiть бiохiмiчний тест, який характеризує цю функцiю печiнки:
A. Бiлiрубiн плазми та сечi
B. Альбумiн сироватки кровi
C. Активнiсть холiнестерази сироватки
кровi
D. Активнiсть аланiнамiнотрансферази
E. Активнiсть аспартатамiнотрансферази
13. Хворий 27-ми рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на набряки переважно на
обличчi та боках, головний бiль, iнодi блювання. АТ- 180/100 мм рт.ст. В аналiзi сечi:
бiлок - 5 г/л, густина - 1,021, гематурiя. У
плазмi кровi: альбумiни - 51%, глобулiни
- 17%, креатинiн у сироватцi кровi - 140
мкм/л, сечовина - 6,2 ммоль/л. Встановiть
дiагноз:
A. Гострий гломерулонефрит
B. Гострий пiєлонефрит
C. Хронiчний гломерулонефрит
D. Туберкульоз нирок
E. 14. При проведенi бiохiмiчного аналiзу
кровi було виявлено зниження гаптоглобiну. Якi ще змiни будуть спостерiгатися у
аналiзах?
A. Гемоглобiнурiя
B. Мiоглобiнурiя
C. Гiпокалiємiя
D. Гiпербiлiрубiнемiя
E. Азотемiя
15. При дослiдженi кровi була виявлена пiдвищена концентрацiя глiкозильованого гемоглобiну: рiвень HbA1 - 7,9%. Ваш лабораторний дiагноз:
A. Цукровий дiабет
B. B12 -дефiцитна анемiя
C. Серпоподiбноклiтинна анемiя
D. Гемофiлiя А
E. 16. У пацiєнта 60-ти рокiв, пiд час бiохiмiчного аналiзу кровi виявлено наступнi показники: плазма прозора, холестерин - 5,2
ммоль/л, ХС-ЛПВЩ - 0,94 ммоль/л, iндекс
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атерогенностi - 4,5 од. Стан лiпiдного спектра можна розцiнити як:
A. Нормальний
B. Гiперлiпiдемiя
C. Гiпохолестеринемiя
D. Спектр атерогенного характеру
E. 17. Хвора 54-х рокiв, скаржиться на наростаючий набряк нiг, АТ- 105/65 мм рт.ст.
Хворiла на гострий гломерулонефрит. У
бiохiмiчному аналiзi кровi: бiлок - 35 г/л,
альбумiн - 18 г/л, сечовина - 4,2 ммоль/л,
креатинiн - 72 мкмоль/л. У аналiзi сечi: неселективна протеїнурiя, бiлок - 25 г/л. Який
патологiчний стан має мiсце у хворої?
A. Нефротичний синдром
B. Цукровий дiабет
C. Гостра ниркова недостатнiсть
D. Гломерулонефрит
E. Пiєлонефрит
18. У хворого 25-ти рокiв пiдозра на порушення синтезу порфiринiв. Основна дiагностична ознака порушення синтезу порфiринiв еритроцитiв це:
A. Флюоресценцiя еритроцитiв в ультрафiолетовому свiтлi
B. Ретикулоцитоз
C. Дефiцит залiза
D. Еритроцитопенiя
E. Лейкопенiя
19. На яку добу наступає нормалiзацiя ЛДГ
у сироватцi кровi хворих при сприятливому
перебiгу iнфаркту мiокарда?
A. Через 10-15 дiб
B. Через 8-10 дiб
C. Через 18 дiб
D. Через 27 дiб
E. Через 2 доби
20. Онкотичний тиск кровi хворого, доставленого в лiкарню, склав 5,9 атм. Наслiдком змiни яких бiохiмiчних констант
кровi є вказаний показник?
A. Альбумiни
B. Холестерол
C. Загальнi лiпiди
D. Амiак
E. Сечовина
21. У хворого з жовтяницею встановлено:
пiдвищення у плазмi кровi вмiсту загального бiлiрубiну за рахунок непрямого (вiльного), у калi й сечi - високий вмiст стеркобiлiну, рiвень прямого (зв’язаного) бiлiрубiну в плазмi кровi в межах норми. Який
вид жовтяницi можна припустити?
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A. Гемолiтична
B. Фiзiологiчна
C. Паренхiматозна
D. Обтурацiйна
E. Хвороба Жильбера
22. При диференцiйнiй дiагностицi жовтяниць важливе значення має визначення
жовчних пiгментiв в кровi та сечi. Який iз
наведених жовчних пiгментiв НЕ ВИДIЛЯЄТЬСЯ iз сечею або калом?
A. Некон’югований бiлiрубiн
B. Кон’югований бiлiрубiн
C. Мезобiлiноген
D. Уробiлiн
E. 23. Чоловiк 50-ти рокiв доставлений до клiнiки з приводу важкого блювання. Тривалий час вiн страждав на дiарею, але до лiкаря не звертався. Хворий блiдий, шкiрнi
покрови дуже зневодненi, дихання поверхневе. В аналiзi кровi: pН- 7,54; рСO2 - 55
мм рт.ст., бiкарбонат (розрахований) - 44
ммоль/л, калiй - 2,7 ммоль/л, натрiй - 145
ммоль/л, сечовина - 34,1 ммоль/л. Яке порушення кислотно-лужного стану має мiсце?
A. Метаболiчний алкалоз
B. Компенсований респiраторний алкалоз
C. Метаболiчний ацидоз
D. Респiраторний алкалоз
E. 24. Пiдвищення у кровi непрямого та прямого бiлiрубiну, поява в сечi прямого бiлiрубiну та уробiлiногену, зниження стеркобiлiну в калi є ознаками:
A. Паренхiматозної жовтяницi
B. Гемолiтичної жовтяницi
C. Механiчної жовтяницi
D. Обтурацiйної жовтяницi
E. Надпечiнкової жовтяницi
25. У лiкаря, що проводить обстеження пацiєнта 30-ти рокiв, без ожирiння з вперше
виявленим цукровим дiабетом, стоїть завдання диференцiальної дiагностики цукрового дiабету 1-го та 2-го типiв. Результати
якого тесту будуть найбiльш iнформативними для виявлення аутоiмунного процесу
проти антигенiв β -клiтин острiвцiв Лангерганса?
A. Визначення в сироватцi аутоантитiл до
спектру антигенiв β -клiтин
B. Визначення рiвня експресiї рецептору
iнтерлейкiна-2 Т-лiмфоцитами
C. Визначення кiлькостi та активностi
NК-клiтин
D. Оцiнка лiмфоцитарної цитотоксичностi
в культурах β -клiтин
E. Проведення реакцiї гальмування мiграцiї
лейкоцитiв у присутностi антигенiв β -клiтин
26. Пацiєнту з цукровим дiабетом 1 типу,
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який отримує iнсулiнотерапiю, для визначення залишкової функцiї β -клiтин, вибору
лiкарського препарату у оптимальнiй дозi
необхiдно визначити рiвень функцiонування β -клiтин острiвцiв Лангерганса. Про це
краще свiдчить концентрацiя в кровi:
A. С-пептиду
B. Специфiчного iнсулiну
C. Проiнсулiну
D. Продуктiв конверсiї iнсулiну
E. Iмунореактивного iнсулiну
27. У кровi студента однiєї з африканських
країн, що поступив до лiкарнi з приводу задухи, запаморочення, прискореного серцебиття i болю в кiнцiвках, при аналiзi кровi
були знайденi еритроцити, що мають форму серпа. При генетичних дослiдженнях була виявлена патологiчна форма гемоглобiну. Як називається така форма гемоглобiну?
A. Гемоглобiн-S
B. Метгемоглобiн
C. Сульфгемоглобiн
D. Карбоксигемоглобiн
E. Оксигемоглобiн
28. Пiд час обстеження жiнки 40-ка рокiв лiкар виявив артерiальну гiпертензiю,
позитивнi симптоми Труссо та Хвостека,
що дало йому пiдставу для попереднього
дiагнозу: первинний гiперальдостеронiзм
(синдром Конна). Було виписано направлення до клiнiко-дiагностичної лабораторiї
для визначення кислотно-основного стану.
Який вид порушення кислотно-основного
стану є характерним для синдрому Конна?
A. Гiпохлоремiчний алкалоз
B. Респiраторний ацидоз
C. Кетоацидоз
D. Метаболiчний ацидоз
E. Респiраторний алкалоз
29. До лiкаря звернувся пацiєнт з центральним ожирiнням, тонкими кiнцiвками, пурпурними паралельними смугами на животi.
Скарги на слабкiсть в м’язах, депресiю, затуманення зору. За лабораторними даними:
рiвень глюкози в кровi 280 мг/дл (референтнi знач. - 70-100 мг/дл). Кетоновi тiла в
сечi вiдсутнi. Рiвень кортизолу в плазмi 56
нг/мл (рефертнi знач. - 3-31 нг/мл). Рiвень
АКТГ в плазмi 106 пг/мл (референтнi знач.
- 0-100 пг/мл). Найбiльш iмовiрним дiагнозом є:
A. Секреторна пухлина передньої долi
гiпофiзу
B. Iнсулiнонезалежний цукровий дiабет
C. Iнсулiнозалежний цукровий дiабет
D. Секреторна пухлина задньої долi гiпофiзу
E. Секреторна пухлина кори наднирникiв
30. У хворого, який страждає на хронiчний
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гломерулонефрит впродовж 5-ти рокiв, рiвень сечовини в кровi - 49 ммоль/л, креатинiну - 0,68 ммоль/л, калiю - 6,1 ммоль/л,
глюкози - 3,2 ммоль/л, з роту вiдчувається
запах амiаку, артерiальний тиск - 215/115
мм рт.ст., ЧСС- 125/хв. Виберiть форму порушення, для якої характернi наведенi показники:
A. Ниркова недостатнiсть
B. Гiперамонiємiя
C. Гiперкалiємiя
D. Артерiальна гiпертензiя
E. Гiпоглiкемiчна кома
31. Визначення показникiв системи гемостазу має важливе значення для багатьох
патологiчних станiв. Який тест iнформує
про активацiю плазмiнової системи?
A. D-димер
B. Антитромбiн III
C. Тромбiновий час
D. Протромбiновий час
E. Концентрацiя фiбриногену
32. В результатi мутацiй в генi α-ланцюга
гемоглобiну замiсть гiстидiну, що входить
до складу активного центру, знаходиться
тирозин. Це призводить до того, що F e2+
окислюється до F e3+ . Як називається така
форма гемоглобiну?
A. Метгемоглобiн
B. Карбоксигемоглобiн
C. Гемоглобiн F
D. Гемоглобiн S
E. Вердоглобiн
33. Пiд час обстеження пацiєнта на СНIД
було отримано два позитивних результати iмуноферментного аналiзу (IФА). Який
метод потрiбно використати для виключення псевдопозитивного результату?
A. Iмуноблотинг
B. Iмунофлуоресценцiю
C. Молекулярну гiбридизацiю
D. Радiоiмунний аналiз
E. Люмiнесцентний аналiз
34. Пацiєнту з пiдозрою на цукровий дiабет призначено визначення концентрацiї
глюкози кровi. Протягом якого часу концентрацiя глюкози в плазмi залишається
стабiльною за умов зберiгання зразка при
4o C ?
A. 72 години
B. 8 годин
C. 12 годин
D. 24 години
E. 48 годин
35. При плановому обстеженнi чоловiка 40ка рокiв на наявнiсть дислiпiдемiї сiмейний
лiкар призначив дослiдження концентрацiї
триглiцеридiв. Враховуючи високу фiзiо-
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логiчну варiабельнiсть показникiв лiпiдного обмiну, для розрахунку середнього значення концентрацiї триглiцеридiв NCEP
рекомендує:
A. Три дослiдження з iнтервалом 1 тиждень
B. Два дослiдження з iнтервалом 2 тижнi
C. Три дослiдження з iнтервалом 3 тижнi
D. Одне дослiдження
E. Два дослiдження з iнтервалом 3 тижнi
36. До лiкарнi поступив чоловiк 43-х рокiв
з пiдозрою на алкогольний гепатит. В сироватцi кровi вiдмiчається помiрне пiдвищення бiлiрубiну, активностi АлАТ, значне
пiдвищення активностi АсАТ, ГГТП. Який
показник ще ймовiрно пiдвищиться?
A. Лужна фосфатаза
B. Гемоглобiн
C. Сечовина
D. Загальний холестерин
E. Альбумiн
37. Жiнка 43-х рокiв поступила в клiнiку з
пiдозрою на гострий пiєлонефрит. В сироватцi кровi вiдмiчається пiдвищення α2 - та
γ -глобулiнiв, сечовини, креатинiну. Який
показник ще ймовiрно пiдвищиться?
A. С-реактивний бiлок
B. Гемоглобiн
C. Лужна фосфатаза
D. Загальний холестерин
E. Загальний бiлок
38. У хворої 37-ми рокiв вiдмiчається ожирiння, гiпертонiя, цукровий дiабет, сухiсть
шкiрних покривiв, стрiї на тiлi, гiрсутизм.
Про яке захворювання свiдчить пiдвищений вмiст глюкокортикоїдiв у плазмi кровi?
A. Хвороба Iценко-Кушинга
B. Мiкседема
C. Рахiт
D. Феохромоцитома
E. Хвороба Аддiсона
39. Дiвчина 16-ти рокiв, граючи у волейбол,
втратила свiдомiсть. Жоднi анамнестичнi
данi не вiдомi. При оглядi: слiди вiд iн’єкцiй
на переднiй черевнiй стiнцi, на подушечках
пальцiв; шкiра липка, холодна, слабка реакцiя зiниць на свiтло. АТ- 140/70 мм рт.ст.,
ЧСС- 90/хв. Рiвень глiкемiї - 1,5 ммоль/л.
Який бiохiмiчний висновок можна зробити?
A. Гiпоглiкемiчна кома
B. Гiперглiкемiчна кома
C. Гостра серцева недостатнiсть
D. Iнфаркт мiокарда
E. Тепловий удар
40. Хлопчик 9-ти рокiв поступив в клiнiку зi
скаргами на бiль в животi, що виник пiсля
прийому жирної їжi, висип на стегнах. Зi
слiв матерi подiбнi симптоми турбують па-
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цiєнта з 3-рiчного вiку. Лабораторний аналiз: в сироватцi утворився каламутний вершковоподiбний верхнiй шар, пiд ним сироватка прозора. Лабораторно: холестерин 16,2 ммоль/л; триглiцериди - 8,8 ммоль/л;
холестерин ЛПВЩ - 1,6 ммоль/л; активнiсть сироваткової лiпопротеїдлiпази - 0.
Якого типу гiперлiпiдемiя у хворого?
A. Сiмейна гiперлiпiдемiя I типу
B. Сiмейна гiперлiпiдемiя II типу
C. Сiмейна гiперлiпiдемiя III типу
D. Сiмейна гiперлiпiдемiя IV типу
E. Сiмейна гiперлiпiдемiя V типу
41. У хворого пiдозра на iнфаркт мiокарда.
Який показник сироватки кровi ймовiрно
змiниться в першi години?
A. Тропонiни Т i I
B. Амiлаза
C. Лiпаза
D. Лактатдегiдрогеназа (ЛДГ)
E. Бiлiрубiн
42. У жiнки 48-ми рокiв з’явився рiзкий бiль
у верхнiй половинi живота, який вiддає у
лiве плече, лопатку, за грудину. Бiль виник
через 6 годин пiсля прийому жирної їжi.
Визначення якого показника є експресдiагностикою гострого панкреатиту?
A. Трипсиногену-2 в сечi
B. Креатинiну в сечi
C. Загального бiлку в сироватцi
D. Глюкози в сечi
E. Бiлiрубiну в сироватцi
43. Який з наведених нижче тестiв, швидше
за все, необхiдно виконати на додаток до
рiвню кальцiю в сироватцi, щоб визначити
причину тетанiї?
A. Визначення магнiю
B. Визначення фосфату
C. Визначення натрiю
D. Визначення вiтамiну D
E. 44. Якщо при проведеннi електрофорезу
при рН- 8,6 γ -глобулiни рухаються до катода, незважаючи на те, що вони є негативно
зарядженими - це називають:
A. Ендоосмосом
B. Зворотньою мiграцiєю
C. Молекулярним ситом
D. Мiграцiйним iнгiбiторним коефiцiєнтом
E. 45. У якому з наступних патологiчних станiв значно знижується активнiсть глюкуронiлтрансферази, пiдвищується некон’югований бiлiрубiн i виникає ядерна жовтяниця у новонароджених?
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A. Синдром Криглера-Наджара
B. Хвороба Жильбера
C. Синдром Ротора
D. Синдром Дабiна-Джонсона
E. 46. 45-рiчна жiнка скаржиться на втому, непереносимiсть тепла та втрату волосся. Загальний T4 дуже низький. Якщо ТТГ покаже помiтне пiдвищення, це буде вiдповiдати:
A. Первинному гiпотиреозу
B. Хворобi Грейвса
C. Аденомi щитоподiбної залози
D. Тиреотоксикозу
E. 47. Жiнка 65-ти рокiв звернулася до лiкарнi iз скаргами на нудоту, порушення координацiї рухiв. Об’єктивно: субiктеричнiсть
склер, жовта шкiра, гепатомегалiя. Через
2 днi лiкування стан погiршився: анорексiя,
блювання, сонливiсть, тремор, психiчнi
розлади. Лабораторнi данi: анемiя, тромбоцитопенiя, пiдвищена ШОЕ, гiпербiлiрубiнемiя, висока активнiсть амiнотрансфераз, гiпоглiкемiя, гiпокалiємiя, альбумiнемiя. Який ймовiрний дiагноз?
A. Гостра печiнкова недостатнiсть
B. Порушення мозкового кровообiгу
C. Гостра ниркова недостатнiсть
D. Гостра алкогольна iнтоксикацiя
E. Гострий холецистит
48. Для перевiрки стану фiльтрацiйної здатностi нирок необхiдно призначити визначення клiренсу:
A. Креатинiну
B. Сечової кислоти
C. Сечовини
D. Глутамiну
E. Iндолу
49. Пiдлiтка госпiталiзовано у важкому
станi зi скаргами на загальну слабкiсть,
прогресуючу втрату маси тiла, зниження м’язової сили, блювання, зневоднення.
Хворiє протягом 6-ти мiсяцiв. Об’єктивно: генералiзована гiперпiгментацiя шкiри,
АТ- 90/55 мм рт.ст. Бiохiмiчнi показники
кровi: N a+ - 119 ммоль/л; K + - 5,9 ммоль/л;
HCO3 - 20 ммоль/л. Клiнiчний аналiз кровi
без змiн. Вкажiть найбiльш iмовiрний дiагноз:
A. Хвороба Аддiсона
B. Нецукровий дiабет
C. Синдром неадекватної продукцiї антидiуретичного гормону
D. Синдром Iценко-Кушинга
E. Синдром Симондса-Шиєна (гiпоталамогiпофiзарна кахексiя)
50. Iснує багато механiзмiв виникнення гiперкальцiємiї. Вкажiть, яка з пухлин ви-
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кликає подiбний до паратиреоїдного викид
кальцiю:

Ваш передбачуваний лабораторний дiагноз:

A. Карцинома легень
B. Неходжкiнська лiмфома
C. Рак простати
D. Мiєлома
E. Метастатична мiєлома

A. Синдром Рея
B. Гепатит А
C. Гепатит В
D. Гепатит С
E. -

51. До травматологiчного вiддiлення потрапила жiнка похилого вiку з переломом
стегна. За даними денситометрiї та рентгенологiчного дослiдження було встановлено дiагноз: остеопороз. Пiдвищений вмiст
якого гормону є причиною розвитку даної
патологiї?

56. Пiд час профiлактичного медичного
огляду педiатр звернула увагу на червоний
дермографiзм у дитини вiком 1,5 роки, затримку прорiзання зубiв. У лабораторних
аналiзах було виявлено: зниження концентрацiї кальцiю i неорганiчного фосфору,
пiдвищення коефiцiєнта Ca/P , пiдвищення активностi лужної фосфатази. Ваш лабораторний дiагноз:

A. Паратгормон
B. Iнсулiн
C. Вазопресин
D. Тироксин
E. Естрадiол
52. У дитини дiагностовано алкаптонурiю.
Недостатнiсть якого ферменту є причиною розвитку даної патологiї?
A. Гомогентизиназа
B. Тирозиназа
C. Цитохромоксидаза
D. Пiруватдекарбоксилаза
E. Гексокiнази
53. Хвора 49-ти рокiв знаходиться у ступорозному станi. При оглядi виявлено жовтяничнi шкiрнi покриви, пiдшкiрнi крововиливи. ЧД- 28/хв., Рs- 110/хв., АТ- 86/60 мм
рт.ст. Печiнка виступає з-пiд краю реберної
дуги на 4 см. Який показник лабораторного
дослiдження буде свiдчити про наростаючу
гостру печiнкову недостатнiсть?
A. Зниження протромбiнового iндексу
B. Гiперхолестеринемiя
C. Пiдвищення протромбiнового iндексу
D. Гiперальбумiнемiя
E. Пiдвищення рiвня фiбриногену
54. У 2-рiчної дитини погiршився стан, з’явилися пiтливiсть кiнцiвок та дратiвливiсть. Об’єктивно: виявлено запiзнiле закриття великого тiм’ячка. В сироватцi кровi гiпофосфатемiя та гiпокальцiємiя. Недостатнiсть якого вiтамiну спричинила такi
змiни?
A. D
B. E
C. C
D. A
E. P P
55. У молодої людини пiсля грипу була помiчена легка жовтяниця. Результати лабораторного аналiзу: гемоглобiн 110 г/л; в сироватцi: загальний бiлiрубiн
- 60 мкмоль/л; непрямий бiлiрубiн - 56
мкмоль/л; лужна фосфатаза - 74 Од/л;
АсАТ- 35 Од/л; в сечi бiлiрубiн вiдсутнiй.

A. Рахiт
B. Остеопороз
C. Остеома
D. Гiперпаратиреоз
E. Гiпопаратиреоз
57. Хвора 30-ти рокiв. Скарги на пiдвищення маси тiла на 8 кг за останнi 4 мiсяцi,
слабкiсть, закрепи, сухiсть шкiрних покривiв, зниження артерiального тиску, запаморочення. Лiкар пiдозрює гiпотиреоз. Якi
дослiдження провести першочергово?
A. Вiльний Т4, ТТГ
B. СТГ
C. Тиреоглобулiн
D. Паратирин
E. Iнсулiн
58. У кардiологiчне вiддiлення поступив пацiєнт зi скаргами на iнтенсивний бiль за
грудиною, що iррадiює у лiву руку i лопатку, не зникає пiсля приймання нiтроглiцерину пiд язик. Яке обстеження можна
виконати для пiдтвердження дiагнозу iнфаркту мiокарда в першi години приступу
бiля лiжка хворого?
A. Швидкий тропонiновий тест
B. Креатинiн
C. ЛДГ
D. С-реактивний бiлок
E. Сечовина
59. Хворий 20-ти рокiв, студент, звернувся
в клiнiку зi скаргами на пiдвищення температури тiла до 38o C , погiршення апетиту,
загальну слабкiсть. Лiкар виявив збiльшення i помiрну болючiсть печiнки. У групi
були виявленi випадки гепатиту А. Якi дослiдження 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
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60. Жiнка 37-ми рокiв, звернулася до лiкаря з приводу загострення хронiчного гепатиту. У кровi виявлено пiдвищення рiвня
непрямого бiлiрубiну, АсАТ, АлАТ та зниження рiвня альбумiну, протромбiну. Який
з патологiчних процесiв найбiльш iмовiрно
обумовив цi змiни?
A. Цитолiз
B. Портальна гiпертензiя
C. Холестаз
D. Порушення гемостазу
E. Гiперспленiзм
61. Хвора 28-ми рокiв, скаржиться на появу кропивницi пiсля вживання риби, сиру,
фруктiв. Алергопроби на цi продукти негативнi. Рекомендовано дослiдження кровi
на диамiнооксидазу. Непереносимiсть якої
речовини припускає лiкар:
A. Гiстамiну
B. Лактози
C. Глютену
D. Серотонiну
E. Галактози
62. Вкажiть, в якому варiантi вiдповiдi
представленi показники, що характеризують 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
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сний гепатит С з переходом у цироз печiнки. За останнi два мiсяцi схуднув на 10
кг, збiльшився живiт за рахунок вiльної
рiдини, посилився бiль у правому пiдребер’ї, з’явились набряки гомiлок та стоп,
на УЗД гепатоспленомегалiя. Онкомаркер
α-фетопротеїн збiльшився у 6 разiв. Клiнiчний дiагноз гепатоцелюлярна карцинома.
Яким методом виявити α-фетопротеїн у
кровi?
A. Реакцiя Татарiнова-Абєлєва
B. Латекс-тест у модифiкацiї Сперанського
C. Унiфiкований метод Соулсбi у модифiкацiї Римiнгтона
D. Кiлькiсний фотометричний метод
E. Унiфiкований орциновий метод
66. Пацiєнт 67-ми рокiв скаржиться на рiзку загальну слабкiсть, кал чорного кольору. Страждає на виразкову хворобу шлунка. У кровi: помiрний лейкоцитоз, анемiя,
пiдвищена ШОЕ. Для пiдтвердження дiагнозу хворому призначено дослiдження калу на приховану кров. Яка проба є найбiльш iнформативною?
A. Бензiдiнова проба
B. Гваякова проба
C. Пiрамiдонова проба
D. Експрес-метод
E. Ортотолуїдинова проба
67. До лiкаря звернулась хвора 46-ти рокiв зi скаргами на зниження апетиту, нудоту, здуття живота, бiль в животi по ходу
кишкiвника, кашоподiбнi випорожнення з
неприємним запахом. Попереднiй дiагноз бродильна диспепсiя. Яка рН калу є характерною для бродильної диспепсiї?

63. Хворому проведено лабораторний тест
на вмiст креатинiну в кровi. Було встановлено, що значення цього метаболiту пiдвищено. Який ймовiрний дiагноз?

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

A. Хронiчна ниркова недостатнiсть
B. Гострий гепатит
C. Виразковий колiт
D. Мiокардит
E. Гострий панкреатит

68. Хворому необхiдно дослiдити мiкрофлору калу. Не пiзнiше якого термiну пiсля
взяття матерiалу слiд провести дослiдження?

64. Хвора 37-ми рокiв страждає на алкогольний цироз печiнки. За останнiй час
стан хворої суттєво погiршився. Турбує рiзка слабкiсть, асцит, АлАТ та АсАТ пiдвищенi, протромбiновий час збiльшився до 19
с, енцефалопатiя легкого ступеню, бiлiрубiн - 45,2 ммоль/л. Яким методом дослiджувати протромбiновий час?
A. Одностадiйний метод за Квiком
B. Iмуноферментний аналiз
C. Радiоiмуноаналiз
D. Реакцiя латекс-аглютинацiї
E. Тонкошарова хроматографiя
65. Хворий 32-х рокiв страждає на вiру-

A. 2 години
B. 1 година
C. Пiвгодини
D. 3 години
E. 4 години
69. Для оцiнки функцiонального стану жовчовивiдних шляхiв застосовується метод
багатомоментного фракцiйного зондування, що дозволяє дiагностувати патологiю
в рiзних вiддiлах жовчовивiдних шляхiв.
Який колiр в нормi має порцiя B жовчi?

Бiохiмiчнi методи дослiдження. Клiнiчна бiохiмiя

A. Оливковий
B. Бурштиновий
C. Золотисто-жовтий
D. Яскраво-жовтий
E. 70. У хворого 56-ти рокiв, тривалий час вiдзначається бiль вище пупка, послаблення
випорожнень, схуднення. В аналiзi калу ви-
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явлена стеаторея. При яких хворобах найчастiше виявляється стеаторея?
A. Хронiчний панкреатит
B. Хронiчний ентерит
C. Хвороба Крона
D. Неспецифiчний виразковий колiт
E. Дисбактерiоз кишкiвника

