Приклади тестових
завдань

Крок 3
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА
(російськомовний варіант)

Органiзацiя лабораторної служби України

1. При проведеннi аналiтичної серiї
скiльки разiв проводять вимiрювання в
одному i тому ж контрольному матерiалi,
якщо використовується один єдиний матерiал?
A. 2
B. 1
C. 2 через кожнi 10 хвилин
D. 1, а через годину ще 1
E. 2. При побудовi контрольної карти iндивiдуальних значень, як повиннi розташовуватися результати вiдносно середньоарифметичного значення?
A. Рiвномiрно вище та нижче
B. Тiльки вище значення М
C. Тiльки нижче значення М
D. Бiльшiсть значень вище значення М
E. 3. В процесi поводження з пробами в лабораторiї найважче вiдстежувати:
A. Контроль часу взяття проби
B. Iдентифiкацiю пацiєнта
C. Забезпечення збереження проб
D. Видачу результатiв
E. 4. Який з перерахованих етапiв виконання
аналiзiв вiдбувається тiльки в лабораторiї?
A. Аналiтичний
B. Преаналiтичний
C. Постаналiтичний
D. Доклiнiчний
E. Постклiнiчний
5. Якi величини можуть бути використанi в
дiяльностi КДЛ для оцiнки здоров’я людини?
A. Розробленi референс-лабораторiєю за
спецiальною методикою при обстеженнi
здорових осiб
B. Нормальнi показники здоров’я людини
C. Показники, розробленi та затвердженi
Мiнiстерством охорони здоров’я України
D. Нормальнi показники, розробленi в
лабораторiї
E. Нормальнi показники, розробленi завiдуючою лабораторiєю
6. При навчаннi в iнтернатурi молодий лiкар знайомиться з рiзними формами роботи: виконання рiзноманiтних аналiзiв, статистикою, контролем якостi, пiдготовкою
звiтiв про роботу лабораторiї i iн. Що найголовнiше повинен засвоїти лiкар при навчаннi в iнтернатурi з фаху ”клiнiчна лабораторна дiагностика”?
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A. Знання, умiння i навики при виконаннi
усiх груп аналiзiв
B. Статистичну обробку результатiв аналiзiв
C. Пiдготовку звiтiв про роботу лабораторiї
D. Проведення контролю якостi виконання
аналiзiв
E. Участь у колективнiй роботi лабораторiї
7. В Українi бiльше двох десяткiв рокiв в
клiнiко-дiагностичних лабораторiях працюють рiзнi спецiалiсти, якi мають сертифiкат за фахом: ”клiнiчна бiохiмiя”, ”клiнiчна лабораторна дiагностика”, ”клiнiчна
цитологiя”, ”лабораторна iмунологiя”, ”генетика лабораторна”, ”мiкробiологiя i вiрусологiя” та iншi. Бiльшiсть з цих спецiальностей ”вузькi”, але одна є загальною. Яка
загальна лабораторна спецiальнiсть є в
Українi?
A. Клiнiчна лабораторна дiагностика
B. Клiнiчна бiохiмiя
C. Лабораторна iмунологiя
D. Клiнiчна цитологiя
E. Генетика лабораторна
8. Безпека працi на робочих мiсцях у лабораторiях має постiйно забезпечуватись
необхiдними матерiалами i контролюватись, у тому числi, коли приходять лiкарiiнтерни, як новi спецiалiсти. Дуже важливим є той фахiвець, який вiдповiдає за безаварiйну працю в кожнiй лабораторiї. Хто в
лабораторiї несе вiдповiдальнiсть за безпеку роботи лiкарiв-iнтернiв i iнших фахiвцiв
на робочих мiсцях?
A. Завiдувач лабораторiї
B. Сестра-господарка
C. Помiчник завiдувача
D. Завiдувач вiддiлу лабораторiї
E. Замiсник головного лiкаря по господарству
9. 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
10. В клiнiчних лабораторiях при аварiях та
нещасних випадках, пов’язаних з пораненням, опiком, iнфiкуванням або отруєнням
кого зобов’язаний негайно проiнформувати потерпiлий (сам або свiдок подiї)?
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11. Iнтерну-лаборанту було доручено утилiзувати вiдпрацьований бiоматерiал. Якi
дiї НЕ МОЖНА проводити?

A. Розробка стандартизованих операцiйних
процедур
B. Використання методу паралельних проб
C. Використання ретельного вiдбору аналiтичного методу
D. Використання реактивiв зарубiжних
фiрм
E. Використання комбiнацiї статистичного,
превентивного i оперативного методiв

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

17. Що ще, окрiм розробки стандартiв отримання матерiалiв з органiв i тканин, є важливим кроком на шляху полiпшення якостi преаналiтичного етапу у лiкувальнопрофiлактичному закладi?

12. При оформленнi супровiдного бланку
до бiоматерiалу лiкар-iнтерн вказав данi
пацiєнта, вид дослiдження, попереднiй дiагноз, прiзвище лiкаря i метод дослiдження.
Що з перерахованого не має бути у супровiдному бланку?

A.
Впровадження
у
лiкувальнопрофiлактичнi заклади передових технологiй - використання одноразових
пристосувань для взяття проб кровi i збору
бiоматерiалу
B.
Впровадження
у
лiкувальнопрофiлактичному закладi передових технологiй - використання водних розчинiв
субстратiв
C.
Впровадження
у
лiкувальнопрофiлактичнi заклади передових технологiй - використання заморожених
субстратiв
D.
Впровадження
у
лiкувальнопрофiлактичнi заклади передових технологiй - використання пiдвищеної кiлькостi
вимiрiв при проведеннi аналiтичних серiй
E.
Впровадження
у
лiкувальнопрофiлактичнi заклади передових технологiй - використання карт з визначеним
показником концентрацiї

A. Завiдувача лабораторiї
B. Санiтарно-епiдемiологiчну службу
C. Головного лiкаря
D. Старшого лаборанта
E. Технолога

A. Метод дослiдження
B. Прiзвище лiкуючого лiкаря
C. Попереднiй дiагноз
D. Вид дослiдження
E. Данi пацiєнта
13. В лабораторiї проводиться контроль
якостi бiохiмiчних дослiджень з побудовою
контрольних карт iндивiдуальних значень.
Який контрольний матерiал може використовувати лабораторiя?
A. Промислова сиворотка (рiдка або лiофiлiзована)
B. Донорська кров
C. Реактиви зарубiжних фiрм
D. Воднi розчини субстратiв
E. 14. Для полiпшення системи менеджменту
якостi лабораторiї, завiдувачу лабораторiї
необхiдно знати найбiльш частi причини
внутрiшньолабораторних i позалабораторних похибок. Якi основнi причини позалабораторних похибок?
A. Неправильна пiдготовка пацiєнта
B. Неправильне приготування реактивiв
C. Погана якiсть приладiв
D. Використання неточного методу
E. Порушення умов зберiгання проб
15. Який з етапiв лабораторного обстеження пацiєнтiв має вирiшальний вплив на результати аналiзiв та їх якiсть?
A. Преаналiтичний
B. Аналiтичний
C. Постаналiтичний
D. Статистичний
E. Внутрiшньолабораторний
16. Який найефективнiший шлях попередження помилок преаналiтичного етапу?

18. Яка кров є найкращим матерiалом для
дослiдження газiв кровi?
A. Артерiальна кров
B. Венозна кров
C. Капiлярна кров
D. Пуповинна кров
E. 19. До лiкарнi звернулася хвора 23-х рокiв
зi скаргами на бiль у поперекової дiлянцi, болюче сечовипускання, слабкiсть, головний бiль, пiдвищення температури тiла
до 38,8o C . Погiршення стану пов’язує з переохолодженням. АТ- 120/70 мм рт.ст., Ps90/хв. Симптом Пастернацького позитивний злiва. Яке обстеження слiд використовувати для уточнення дiагнозу?
A. Бактерiологiчне дослiдження сечi
B. Аналiз сечi за Зимницьким
C. Урографiя
D. Загальний аналiз кровi
E. Загальний аналiз сечi
20. У лабораторiї впроваджують нову методику дослiдження рiвня глюкози сечi. Завiдувач лабораторiєю дав завдання лiкарюлаборанту провести аналiтичний етап контролю якостi. Що повинен зробити лiкар-
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лаборант?
A. Контроль вiдтворюваностi та контроль
правильностi
B. Контроль вiдносностi та контроль iмовiрностi
C. Контроль якостi та контроль кiлькостi
D. Контроль позитиву та контроль негативу
E. Контроль спостереження та контроль
виконання
21. У положеннi про клiнiчну лабораторну
дiагностику (КДЛ) повинно наводитися посилання на документ, де мають бути вказанi функцiї пiдроздiлу, перелiк дослiджень,
що їх виконує пiдроздiл, необхiдна апаратура та методи. Яку назву має цей документ?
A. Паспорт КДЛ
B. Закон
C. Типовi штатнi нормативи
D. Наказ головного лiкаря ЛПЗ
E. Стандарти якостi
22. Хто в державi розробляє методичнi матерiали з лабораторної служби?
A. Науково-методичний i контрольний
центр по лабораторнiй справi МОЗ України
B. Завiдувач КДЛ
C. Спiвробiтники лабораторiй
D. Головний фахiвець з лабораторної справи
E. Голова наукового товариства лiкарiвлаборантiв
23. Що таке референтнi величини?
A. Розробленi референс-лабораторiєю за
спецiальною методикою при обстеженнi
здорових осiб
B. Нормальнi показники здоров’я людини
C. Нормальнi показники, розробленi в
лабораторiї
D. Нормальнi показники, розробленi завiдуючою лабораторiї
E. Показники, розробленi та затвердженi
Мiнiстерством охорони здоров’я України
24. Чоловiк звернувся до клiнiки зi скаргами на болi при сечовидiленнi. Якi методи
обстеження є первинними при обстеженнi
хворих на уретрит?
A. Мiкроскопiчнi
B. Генетичнi
C. Токсикологiчнi
D. Хроматографiчнi
E. Iмунологiчнi
25. При проведеннi внутрiшньолабораторного контролю вiдтворюваностi лiкарлаборант визначав глюкозу в сироватцi
кровi. Побудувавши контрольну карту (метод iндивiдуальних значень), вiн з’ясував,
що один з результатiв виходить за межу 1
3S. Якi його подальшi кроки?
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A. 1 3S є контрольним критерiєм. Результат
в клiнiку видавати заборонено
B. Результат в клiнiку видаємо, нiчого
особливого не вiдбулося
C. Результат в клiнiку видаємо i з’ясовуємо
причину його появи
D. Це попереджувальний критерiй, який не
потребує подальших дiй персоналу
E. Це контрольний критерiй, який дозволяє
видавати результати в клiнiку
26. 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. 27. 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. 28. Пiд час проходження профiлактичного
огляду у пацiєнта в мазках кровi були виявленi акантоцити. Для фiксацiї 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. 29. Яка з процедур НЕ НАЛЕЖИТЬ до
преаналiтичного етапу лабораторних дослiджень?
A. Проведення внутрiшньолабораторного
контролю якостi
B. Призначення лабораторного дослiдження
C. Пiдготовка пацiєнта до дослiджень
D. Забiр бiологiчного матерiалу
E. Правильнiсть iдентифiкацiї зразка
30. Як треба поводитися зi зразком кровi з
ознаками гемолiзу?
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A. Дослiдження не проводиться
B. Дослiдження можна провести лише на
гематологiчному аналiзаторi
C. Дослiджуються всi показники, результати видаються без коментарiв
D. Дослiджуються всi показники, результати видаються з коментарями
E. Дослiджуються селективнi показники
31. Пiдтвердження шляхом надання об’єктивних доказiв того, що вимоги щодо конкретного передбачуваного використання
або застосування виконано це:
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A. Валiдацiя лабораторних дослiджень
B. Забезпечення полiтики якостi
C. Показник ступеня, наскiльки сукупнiсть
властивих характеристик задовольняє вимоги
D. Ступiнь подiбностi незалежних результатiв вимiрювань, якi були отриманi в
конкретних регламентованих умовах
E. Ступiнь вiдтворюваностi отриманих
результатiв

Гематологiчнi дослiдження

1. У пацiєнта 35-ти рокiв при обстеженнi виявлено Т-лiмфобластний лейкоз. Якi з
перерахованих реакцiй iдентифiкують даний дiагноз?
A. Реакцiя на кислу фосфатазу
B. Реакцiя на глiкоген
C. Реакцiя на хлорацетатестеразу
D. Реакцiя на пероксидазу
E. 2. У пацiєнта 30-ти рокiв дiагностована
анемiя з незмiненим показником рiвня ретикулоцитiв. Яка з перерахованих анемiй
спостерiгається у хворого?
A. Анемiя при променевiй хворобi
B. Гемолiтична анемiя
C. Постгеморагiчна анемiя
D. Мегалобластнi анемiї на тлi лiкування
E. 3. У жiнки 60-ти рокiв вiдзначається дефiцит фолiєвої кислоти. Що є характерною
ознакою в кровi для даного процесу?
A. Мегалоцитоз
B. Мiкроцитоз
C. Лiмфоцитоз
D. Ретикулоцитоз
E. 4. У пацiєнта 43-х рокiв дiагностована B12 дефiцитна анемiя. Якi зi змiн показникiв
периферичної кровi характернi для даного
дiагнозу?
A. Лейкопенiя з нейтропенiєю i вiдносним
лiмфоцитозом
B. Тромбоцитоз
C. Мiкросфероцитоз
D. Нейтрофiльний лейкоцитоз iз зсувом
влiво
E. 5. У пацiєнта 50-ти рокiв дiагностований
мiєлодиспластичний синдром. Яка з перерахованих ознак пiдтверджує даний процес?
A. Гiперклiтинний кiстковий мозок
B. Апластичний кiстковий мозок
C. Пойкiлоцитоз
D. Гiпохромiя
E. 6. При верифiкацiї у пацiєнта гострого лiмфобластного лейкозу має мiсце позитивна
цитохiмiчна реакцiя:
A. Гранулярна ШИК-реакцiя
B. На мiєлопероксидазу
C. На лiпiди
D. На неспецифiчнi естерази
E. 7. У пацiєнта 38-ми рокiв виявлено низький
колiрний показник кровi (0,4). Для якого з
перерахованих захворювань це характер-
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но?
A. Таласемiя
B. Еритроцитопатiя
C. Iмунна гемолiтична анемiя
D. Фолiєводефiцитна анемiя
E. B12 -дефiцитна анемiя
8. У хворого 47-ми рокiв у пунктатi надключичного лiмфовузла виявленi клiтини
Березовського-Штернберга. Яке захворювання можна дiагностувати?
A. Лiмфогранулематоз
B. Гiстiоцитоз
C. Саркоїдоз
D. Гострий лейкоз
E. Неходжкiнська лiмфома
9. При постановцi дiагнозу сублейкемiчної
форми хронiчного мiєлолейкозу i остеомiєлофiброзу для пацiєнта має значення
дослiдження:
A. Лейкограми
B. Коагулограми
C. Морфометричних показникiв ядра i
цитоплазми
D. Колiрний показник
E. 10. У хворої 22-х рокiв вiдмiчаються рiзкi
болi в животi. Гемоглобiн - 90 г/л, ШОЕ
в межах норми. В лейкоцитарнiй формулi
бластнi клiтини складають 87%. Це характерно для такої патологiї:
A. Гострий лейкоз
B. Iнфекцiйний мононуклеоз
C. Гострий перитонiт
D. Апластична анемiя
E. Мiєлодиспластичний синдром
11. У хворого при обстеженнi пiдозра на
передтромботичний стан. Який з перечислених показникiв це пiдтверджує?
A. Пiдвищення агрегацiї i адгезiї тромбоцитiв
B. Гiпофiбриногенемiя
C. Гiпокоагуляцiя
D. Пiдвищення фiбринолiтичної активностi
E. Тромбоцитопенiя
12. Першу стадiю ДВС синдрому пiдтверджує:
A. Гiперкоагуляцiя
B. Анемiя
C. Тромбоцитопенiя
D. Гiпокоагуляцiя
E. Тромбоцитопатiя
13. У хворого 25-ти рокiв в клiнiчному аналiзi кровi морфологiчно виявлений мiкросфероцитоз еритроцитiв. Який дiагноз є
найбiльш iмовiрним?
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A. Хвороба Мiнковського-Шоффара
B. B12 -дефiцитна анемiя
C. Таласемiя
D. Апластична анемiя
E. Залiзодефiцитна анемiя
14. В кiстковому мозку виявлена велика
кiлькiсть сидеробластiв. Про яке захворювання кровi може йти мова?
A. Сидероахрестична анемiя
B. Таласемiя
C. Серповидноклiтинна анемiя
D. Залiзодефiцитна анемiя
E. Мегалобластна анемiя
15. У хворого 35-ти рокiв виявлена гiпопластична анемiя. Який з перерахованих
лабораторних показникiв характерний для
даного дiагнозу?
A. Зменшення кiлькостi тромбоцитiв
B. Зсув лейкоцитарної формули влiво
C. Збiльшення кiлькостi еритроцитiв
D. Збiльшення кiлькостi лейкоцитiв
E. Лiмфоцитопенiя
16. Хворий 56-ти рокiв ургентно поступив у
лiкарню з масивною кровотечою пiсля видалення зуба. У кровi: лейкоцити - 20·109 /л,
тромбоцити - 16·109 /л, гемоглобiн - 90 г/л, в
формулi 50% клiтин з нiжним хроматином
ядра, вираженим полiморфiзмом, грубою
рясною зернистiстю в цитоплазмi. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гострий мiєлобласний лейкоз (М3)
B. Лейкемоїдна реакцiя мiєлоїдного типу
C. Мiєлодиспластичний синдром
D. Гострий еритролейкоз (М6)
E. Гострий лiмфобластний лейкоз
17. У хворого пiсля лiкування цитостатиками у кровi виявлено панцитопенiю, абсолютну нейтропенiю, ретикулоцитопенiю.
В кiстковому мозку - панцитопенiя. На фонi зазначених змiн кровi виникла 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
18. У хворої 17-ти рокiв скарги на слабкiсть, сухiсть шкiри, випадiння волосся, запалення слизових оболонок ротової порожнини, слабкiсть в м’язах. Вмiст гемоглобiну i кiлькiсть еритроцитiв в межах норми, проте, знижена концентрацiя феритину, сироваткового залiза, збiльшення вмiсту трансферину. Еритроцитарнi iндекси
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(МСV, MCH, MCHС) в межах норми. Якому стану вiдповiдають перелiченi ознаки?
A. Латентний дефiцит залiза при ЗДА
B. Прелатентний дефiцит залiза при ЗДА
C. ЗДА
D. Сидеробластна анемiя
E. Мегалобластна анемiя
19. У хворої 53-х рокiв висока температура
тiла, слабкiсть, блiдiсть шкiри, тахiкардiя.
У кровi - панцитопенiя, нормохромна анемiя. В мiєлограмi мiєлокарiоцити майже
повнiстю вiдсутнi. Виявляються фiбробласти, ретикулярнi клiтини та iншi елементи строми, поодинокi плазматичнi клiтини,
лiмфоцити, макрофаги. Яке захворювання
кровi є найбiльш iмовiрним?
A. Апластична анемiя
B. Агранулоцитоз
C. Мiєлодиспластичний синдром
D. Первинний мiєлофiброз
E. 20. У хворого 37-ми рокiв виявили омолодження нейтрофiлiв кровi з кiлькiстю бластiв 15%, збiльшенням кiлькостi базофiлiв до 17%; з ознаками дисплазiї гемопоезу
(пельгеризацiя i гiперсегментацiя нейтрофiлiв, гiгантськi форми тромбоцитiв, еритроцити з тiльцями Жолi та iн.). Визначте
фазу захворювання:
A. Фаза загострення хронiчного мiєлолейкозу
B. Фаза бластної кризи хронiчного мiєлолейкозу
C. Початкова фаза хронiчного мiєлолейкозу
D. Хронiчна фаза хронiчного мiєлолейкозу
E. 21. У хворої похилого вiку гепатоспленомегалiя, нормохромна анемiя, еритроцити
- 3, 0 · 1012 /л, лейкоцити - 40 · 109 /л, тромбоцити - 400 · 109 /л. В гемоцитограмi 89%
становлять сегментоядернi i паличкоядернi форми нейтрофiлiв. Кiстковий мозок гiперклiтинний за рахунок нейтрофiльних
гранулоцитiв, Л:Е=20:1. В нейтрофiлах пiдвищена активнiсть лужної фосфатази. Вiдсутнi ознаки мiєлодисплазiї. Молекулярногенетичнi аномалiї не виявленi. Яке захворювання кровi є найбiльш iмовiрним?
A. Хронiчний нейтрофiльний лейкоз
B. Справжня полiцитемiя
C. Первинний мiєлофiброз
D. Есенцiальна тромбоцитемiя
E. Запальний процес
22. У хворого 43-х рокiв анемiя, панцитопенiя, гепатоспеномегалiя; в кровi 30%
бластiв середнього розмiру, цитоплазма їх
часто утворює псевдоподiї. В кiстковому
мозку 40% бластiв, що експресують антигени CD41 та CD61, iнодi, панлейкоцитар-
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ний маркер СD45, реакцiя на МПО, ХАЕ
i СЧВ негативна. Яку форму лейкозу слiд
дiагностувати?
A. Гострий мегакарiобластний лейкоз
B. ГМЛ з мiнiмальними ознаками диференцiацiї
C. ГМЛ iз змiнами, пов’язаними з мiєлодисплазiєю
D. Гострий панмiєлоз з мiєлофiброзом
E. Мегакарiобластна криза хронiчного
мiєлолейкозу
23. У дитини 7-ми рокiв зi скаргами на слабкiсть, лiмфовузли не збiльшенi. В кровi
лейкоцитоз - 30 · 109 /л, нейтрофiлiв - 15%,
лiмфоцитiв - 74%, моноцитiв - 11%, еритроцити без особливостей. Про яку хворобу можна думати?
A. Малосимптомний iнфекцiйний лiмфоцитоз
B. Iнфекцiйний мононуклеоз
C. ГРВI
D. Паротит
E. Лiмфогрануломатоз
24. Хвора приймала анальгiн, невдовзi пiсля прийому якого у хворої пiднялась температура до 39o C . При поступленнi в лiкарню у хворої - некротична ангiна, на мигдаликах - бруднувато-сiрий налiт. У хворої
виражена лейкопенiя, кiлькiсть еритроцитiв, гемоглобiну, тромбоцитiв в межах норми. Яке захворювання у хворої?
A. Агранулоцитоз
B. Гострий лейкоз
C. Iнфекцiйний мононуклеоз
D. Хронiчний мiєлолейкоз
E. Хронiчний лiмфолейкоз
25. Хворий поступив у клiнiку з приводу
перелому ребер. Скаржиться на бiль у попереку, болi у кiстках. За три роки зрiст
хворого зменшився на 15 см. Анемiя нормохромна, нормоцитарна. Гiперкальцiємiя.
В мiєлограмi 34% плазмоцитiв. ШОЕ- 70
мм/год. Яке захворювання представлено в
задачi?
A. Множинна мiєлома
B. Лiмфома
C. Метастаз раку в кiстковий мозок
D. Лiмфогрануломатоз
E. Хвороба Вальденстрема
26. Хвора 59-ти рокiв скаржиться на бiль
у кiстках, лiмфовузли не збiльшенi. У периферичнiй кровi нормохромна анемiя,
ШОЕ- 78 мм/год. У кiстковому мозку 60%
плазматичних клiтин. На електрофореграмi сироватки i сечi виражений М-градiєнт.
Яке захворювання у хворого?
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A. Множинна мiєлома
B. Хронiчний мiєлолейкоз
C. Хвороба Вальденстрема
D. Лейкемоїдна реакцiя
E. Хронiчний лiмфолейкоз
27. Хворий, 5 рокiв, госпiталiзований у стацiонар у тяжкому станi. При дослiдженнi
периферичної кровi виявлено: еритроцитiв
- 1 · 1012 /л, гемоглобiн - 34 г/л, КП- 1,0, ретикулоцити - 8%, лейкоцити - 19 Г/л, тромбоцити - 60,0 Г/л, бласти - 7%, п/я - 15%,
с/я - 55%, лiмфоцити - 15%, моноцити - 8%,
ШОЕ- 60 мм/год. Дiагноз:
A. Гострий лейкоз
B. Хронiчний лiмфолейкоз
C. Лейкемоїдна реакцiя
D. Iнфекцiйний мононуклеоз
E. Малосимптомний iнфекцiйний лiмфоцитоз
28. У хворої 17-ти рокiв скарги на слабкiсть,
сухiсть шкiри, випадiння волосся, запалення слизових оболонок ротової порожнини, слабкiсть в м’язах. Вмiст Hb i кiлькiсть
еритроцитiв в межах норми, проте знижена концентрацiя феритину, сироваткового
залiза, збiльшено вмiст трансферину. Еритроцитарнi iндекси (МСV, MCH, MCHС) в
межах норми. Зробiть висновок:
A. Латентний дефiцит залiза при залiзодефiцитнiй анемiї
B. Прелатентний дефiцит залiза при залiзодефiцитнiй анемiї
C. Мегалобластна анемiя
D. Сидеробластна анемiя
E. 29. Визначте морфологiчний тип анемiї у
пацiєнта з показниками кровi: Ht- 30%, Hb80 г/л, RBC- 4, 0 · 1012 /л, MCV- 75 фл, MCH20 пг i MCHC- 26,6%:
A. Мiкроцитарна гiпохромна
B. Нормоцитарна нормохромна
C. Макроцитарна гiпохромна
D. Нормоцитарна гiперхромна
E. Макроцитарна гiперхромна
30. У хворого в гемограмi вiдзначається
макроцитоз, анiзоцитопойкiлоцитоз, тiльця Жоллi i кiльця Кебота. Поодинокi мегалобласти, гiперсегментацiя нейтрофiлiв.
Ер.- 1, 0 · 1012 /л, Hb- 50 г/л, лейк.- 4, 1 · 109 /л,
ретикулоцити - 0,1%, ШОЕ- 30 мм/год,
тромб.- 160 · 109 /л. Про яку патологiю свiдчить дана картина?
A. Мегалобластна анемiя
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Апластична анемiя
D. Хронiчна постгеморагiчна анемiя
E. Гемолiтична анемiя
31. Хворий 18-ти рокiв, скаржиться на слабкiсть, запаморочення, перiодично виникає
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жовтяниця. Хворiє з дитинства. У мазку
кровi виявленi мiкросфероцити. Еритроцити - 2, 5 · 1012 /л, гемоглобiн - 83 г/л, лейкоцити - 4, 2 · 109 /л; лейкоформула без особливостей, ретикулоцити - 4,5%, Середнiй
дiаметр еритроцита - 6,4 мкм. Осмотична
резистентнiсть: мiнiмальна - 0,47%, максимальна - 0,33%. Непрямий бiлiрубiн - 75
мкмоль/л. Вмiст стеркобiлiну збiльшено.
Про яку патологiю свiдчать результати дослiджень?
A.
Спадковий сфероцитоз
Мiнковського-Шоффара)
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Апластична анемiя
D. Мегалобластна анемiя
E. Анемiя Кулi

(хвороба

32. У периферичнiй кровi хворого виявлено бласти - 67%. Цитохiмiчно у бластах
визначена позитивна реакцiя на мiєлопероксидазу i лiпiди. Який варiант гострого
лейкозу у хворого?
A. Гострий мiєлобластний лейкоз
B. Гострий лiмфобластний лейкоз
C. Гострий недиференцiйований лейкоз
D. Гострий лейкоз зi змiшаним фенотипом
E. Гострий еритролейкоз
33. У периферичнiй кровi хворого виявлено бласти - 54%. Цитохiмiчно у бластах
визначена негативна реакцiя на мiєлопероксидазу i позитивна на глiкоген у гранулярнiй формi. Який варiант гострого лейкозу
у хворого?
A. Гострий лiмфобластний лейкоз
B. Гострий мiєлобластний лейкоз
C. Гострий недиференцiйований лейкоз
D. Гострий лейкоз зi змiшаним фенотипом
E. Гострий еритролейкоз
34. Хворий 63-х рокiв, рентгенологiчно - в
дiлянцi лiвої стегнової кiстки виявлено пухлину. У пунктатi кiсткового мозку - плазматичнi клiтини рiзного ступеня зрiлостi,
переважна бiльшiсть плазмоцитiв анаплазованi. Про яку патологiю можна думати?
A. Мiєломна хвороба
B. Хвороба Вальденстрема
C. Хронiчний лiмфолейкоз
D. Гострий мiєлолейкоз
E. Гострий лiмфолейкоз
35. Хвора 53-х рокiв. У кровi: нормохромна
анемiя, виражений лейкоцитоз, зрiлi лiмфоцити - 86%, тiнi Гумпрехта - 35:100. В
кiстковому мозку - 75% лiмфоїдних елементiв. Для якого захворювання характернi такi змiни кровi?
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A. Хронiчний лiмфолейкоз
B. Мiєломна хвороба
C. Гострий лiмфолейкоз
D. Хронiчний мiєлолейкоз
E. Гострий мiєлолейкоз
36. Хвора 69-ти рокiв скаржиться на бiль
у кiстках, слабкiсть. В кровi: лейкоцити 65 · 109 /л, еритроцити - 2 · 1012 /л, гемоглобiн
- 63 г/л, тромбоцити - 30 · 109 /л. Лейкоцитарна формула: бласти - 90%, мiєлоцити 4%, сегментоядернi нейтрофiли - 4%, моноцити - 1%, лiмфоцити - 1%. Цитохiмiя
бластних клiтин: МПО позитивна - 80%,
лiпiди позитивнi - 50%, PAS-позитивна реакцiя в дифузнiй формi. Варiант лейкозу:
A. Гострий мiєлоїдний лейкоз з ознаками
дозрiвання
B. Гострий мiєлоїдний лейкоз з мiнiмальними ознаками диференцiацiї
C. Гострий монобластний лейкоз
D. Гострий лiмфобластний лейкоз
E. Гострий недиференцiйований лейкоз
37. Хворий 73-х рокiв надiйшов у гематологiчне вiддiлення з геморагiчним синдромом. У кровi: лейкоцити - 42 · 109 /л, еритроцити - 3, 1 · 1012 /л, Нb- 107 г/л, тромбоцити
- 99 · 109 /л. Лейкоцитарна формула: бласти - 70%, паличкоядернi - 2%, сегментоядернi - 13%, лiмфоцити - 15%. Цитохiмiя
бластних клiтин: МПО слабкопозитивна
в 10%, PAS-позитивна реакцiя у дифузнiй
формi; неспецифiчна естераза позитивна в
100%, яка повнiстю пригнiчується фторидом натрiю. Назвiть варiант лейкозу:
A. Гострий монобластний лейкоз
B. Гострий еритролейкоз
C. Гострий мiєлоїдний лейкоз з мiнiмальними ознаками диференцiювання
D. Гострий панмiєлоз з мiєлофiброзом
E. Гострий лiмфобластний лейкоз
38. Хворий 28 рокiв. В клiнiчнiй картинi
периферична лiмфаденопатiя, спленомегалiя. У кровi: лейк.- 90 · 109 /л, ер.- 3, 0 · 1012 /л,
Нb- 95 г/л, тромб.- 110 · 109 /л. Лейкоцитарна формула: бласти - 94%, паличкоядернi 1%, сегментоядернi - 2%, лiмфоцити - 3%.
Цитохiмiя бластних клiтин: МПО негативна, PAS-позитивна реакцiя у гранулярнiй
формi в 32%. Варiант лейкозу:
A. Гострий лiмфобластний лейкоз
B. Гострий монобластний лейкоз
C. Гострий мiєлоїдний лейкоз без ознак
дозрiвання
D. Хронiчний лiмфолейкоз
E. 39. Хворий 64-х рокiв. Гепатоспленомегалiя. У кровi: лейк.- 95 · 109 /л, ер.- 3, 2 · 1012 /л,
Нb- 104 г/л, тромб.- 325 · 109 /л. Лейкоцитарна формула: бласти - 7%, мiєлоцити - 18%,
метамiєлоцити - 2%, паличкоядернi - 15%,
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сегментоядернi - 34%, еозинофiли - 5%, базофiли - 9%, моноцити - 4%, лiмфоцити 6%. Для якого захворювання характернi
такi змiни кровi?
A. Хронiчний мiєлолейкоз (хронiчна фаза)
B. Хронiчний мiєлолейкоз (фаза акселерацiї)
C. Хронiчний мiєлолейкоз (бластна криза)
D. Хронiчний нейтрофiльний лейкоз
E. Гострий базофiльний лейкоз
40. Хворий 58 рокiв. Геморагiчний синдром,
гепатоспленомегалiя. У кровi: лейкоцити 60 · 109 /л, ер.- 2, 82 · 1012 /л, Нb- 95 г/л, тромб.
- 1180 · 109 /л. Лейкоцитарна формула: бласти - 50%, мiєлоцити - 15%, метамiєлоцити - 5%, паличкоядернi нейтрофiли - 2%,
сегментоядернi нейтрофiли - 11%, еозинофiли - 6%, базофiли - 6%, моноцити - 2%,
лiмфоцити - 3%. Цитохiмiя бластних клiтин: МПО позитивна в 27%, PAS-реакцiя
в дифузнiй формi позитивна в 50%; неспецифiчна естераза позитивна в 100%, що
пригнiчується фторидом натрiю в 55% клiтин. Для якого захворювання характернi
данi змiни кровi?
A. Бластна криза хронiчного мiєлолейкозу
(мiєломоноцитарний варiант)
B. Бластна криза хронiчного мiєлолейкозу
(варiант еритролейкозу)
C. Бластна криза хронiчного мiєлолейкозу
(варiант монобластний)
D. Бластна криза хронiчного мiєлолейкозу
(варiант змiшаноклiтинний)
E. Бластна криза хронiчного мiєлолейкозу
(варiант лiмфобластний)
41. Хвора 68-ми рокiв. Лiмфаденопатiя, гепатоспленомегалiя. Мiєлограма: бласти 25%, промiєлоцiти - 3%, мiєлоцити - 5%,
метамiєлоцити - 2%, паличкоядернi нейтрофiли - 11%, сегментоядернi нейтрофiли
- 16%, базофiли - 5%, еозинофiли - 5%,
лiмфоцити - 5%, еритрокарiоцити - 29:100.
Цитохiмiя бластних клiтин: МПО - негативна, PAS-реакцiя позитивна у гранулярнiй формi в 33%. Для якого захворювання
характернi данi змiни кровi?
A. Бластна криза хронiчного мiєлолейкозу
(варiант лiмфобластний)
B. Бластна криза хронiчного мiєлолейкозу
(варiант мiєломоноцитарний)
C. Бластна криза хронiчного мiєлолейкозу
(варiант еритролейкозу)
D. Бластна криза хронiчного мiєлолейкозу
(варiант монобластний)
E. Бластна криза хронiчного мiєлолейкозу
(змiшаноклiтинний варiант)
42. Хвора 65 рокiв. При об’єктивному обстеженнi виявлена периферична лiмфаденопатiя, спленомегалiя. У кровi: лейк.76 · 109 /л, ер.- 3, 0 · 1012 /л, Нb- 95 г/л, тромб.-
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89·109 /л. Лейкоцитарна формула: паличкоядернi - 2%, сегментоядернi - 12%, пролiмфоцити - 3%, лiмфоцити - 83%, бiльшiсть з
яких анаплазованi, тiнi Гумпрехта. Нормобласти - 2:100 лейкоцитiв. Для якого захворювання характернi данi змiни кровi?

A. Хронiчний лiмфолейкоз
B. Пролiмфоцитарний лейкоз
C. Хронiчний мiєлолейкоз
D. Гострий лiмфолейкоз
E. Мiєломна хвороба
43. Хворiй 58 рокiв. Скарги на бiль у кiстках. При обстеженнi виявленi вогнища
остеолiзу в ребрах, черепi, тазових кiстках.
При дослiдженнi мiєлограми виявлено панцитопенiю за трьома паростками, 46% становлять анаплазованi плазматичнi клiтини.
У сечi протеїнурiя. Яку патологiю можна
припустити?
A. Мiєломна хвороба
B. Хронiчний лiмфолейкоз
C. Хвороба важких ланцюгiв
D. Гострий лiмфолейкоз
E. Хвороба Вальденстрема
44. Хвора 16-ти рокiв скаржиться на бiль у
горлi, збiльшення i болючiсть задньошийних лiмфовузлiв, пiдвищення температури
тiла. У кровi: лейкоцитоз, лiмфоцитоз, моноцитоз, поодинокi плазматичнi клiтини та
iмунобласти, 18% атипових мононуклеарiв. Про яке захворювання можна думати?
A. Iнфекцiйний мононуклеоз
B. Гострий лейкоз
C. Хронiчний лiмфолейкоз
D. Iнфекцiйний лiмфоцитоз
E. Мiєломна хвороба
45. Хворий 16-ти рокiв поступив у пiдлiткове вiддiлення стацiонару для обстеження зi
скаргами на бiль у горлi пiд час ковтання,
кровоточивiсть ясен, лихоманку. У кровi:
лейк.- 229, 8 · 109 /л, ер.- 2, 52 · 1012 /л, Hb- 78
г/л, тромб.- 18 · 109 /л, ШОЕ- 60 мм/год, бласти - 95%, сегментоядернi - 2%, лiмфоцити
- 3%. Нормоцити - 3:100 лейкоцитiв. Ретикулоцити - 1,3%. Для якого захворювання
характернi такi змiни кровi?
A. Гострий лейкоз
B. Хронiчний лейкоз
C. Мiєлодиспластичний синдром
D. Мiєломна хвороба
E. Iнфекцiйний мононуклеоз
46. В гемограмi: лейкоцити - 250·109 /л, еритроцити - 3, 7 · 1012 /л, гемоглобiн - 110 г/л,
мiєлобласти - 4%, промiєлоцити - 2%, метамiєлоцити - 7%, паличкоядернi - 16%,
сегментоядернi - 35%, еозинофiли - 5%,
базофiли - 2%, лiмфоцити - 4%, моноцити
- 3%, еритрокарiоцити 2 на 100 лейкоцитiв.
Для якої стадiї хронiчного мiєлолейкозу
характернi такi показники кровi?
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мiєлоцитiв i метамiєлоцитiв, гiперсегментованих нейтрофiлiв. Для якої патологiї
характерна зазначена картина?

A. Розгорнута
B. Початкова
C. Акселерацiя
D. Бластна криза
E. 47. Хлопець 18 рокiв, виходець з Центральної Африки. Шiсть мiсяцiв тому виявлено нормохромну анемiю. Мiкроскопiчне
дослiдження периферичної кровi: анiзоцитоз, елiптоцитоз, макроцитоз, пойкiлоцитоз, серпоподiбнi i мiшенеподiбнi еритроцити. Який попереднiй дiагноз?
A. Серпоподiбноклiтинна анемiя
B. Апластична анемiя
C. Залiзодефiцитна анемiя
D. Мегалобластна анемiя
E. Гостра постгеморагiчна анемiя
48. У хворої при дослiдженнi кровi виявлено гiперхромну анемiю. Морфологiя еритроцитiв: анiзоцитоз (мегалоцитоз), пойкiлоцитоз, поодинокi еритроцити мiстять
тiльця Жоллi, кiльця Кебота, базофiльну
пунктацiю, нормоцити 3 на 100 лейкоцитiв. Морфологiя лейкоцитiв: визначається
гiперсегментацiя нейтрофiлiв. Для якої патологiї характернi данi змiни кровi?
A. Мегалобластна анемiя
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Апластична анемiя
D. Хронiчна постгеморагiчна анемiя
E. Гемолiтична анемiя
49. У хворого скарги на загальну слабкiсть, жовтушнiсть шкiрних покровiв. У
результатi дослiдження кровi виявлено
ознаки нормохромної анемiї. Лейкоцитарна формула в межах норми. Ретикулоцити
- 48%. Морфологiя еритроцитiв - мiкросфероцитоз, пойкiлоцитоз. Осмотична резистентнiсть еритроцитiв знижена. Вмiст
непрямого бiлiрубiну в сироватцi кровi - 24
мкмоль/л. Позитивна реакцiя на уробiлiн
в сечi. В калi - велика кiлькiсть стеркобiлiногену. Для якої патологiї характерна
зазначена картина?
A.
Спадковий сфероцитоз
Мiнковського-Шоффара)
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Апластична анемiя
D. Мегалобластна анемiя
E. Велика таласемiя
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50. При дослiдженнi периферичної кровi хворого виявлено лейкопенiю, тромбоцитопенiю, ознаки гiперхромної анемiї.
Кiстковий мозок гiперклiтинний, iндекс
Л:Е=1:6. Серед еритрокарiоцитiв переважають клiтини гiгантських розмiрiв (бiльше 25 мкм) з нiжносiтчастою хроматиновою структурою ядер, базофiльною цитоплазмою. Дозрiвання нейтрофiлiв уповiльнено, серед останнiх багато гiгантських

A. Мегалобластна анемiя
B. Гемолiтична анемiя
C. Залiзодефiцитна анемiя
D. Апластична анемiя
E. Гостра постгеморагiчна анемiя
51. У хворого пiд час дослiдження кiсткового мозку у пунктатi клiтиннiсть знижена, лiмфоцитiв - 65%, поодинокi гранулоцити i еритрокарiоцити, пiдвищений вiдсоток плазматичних клiтин, лiпофагiв, що
мiстять бурий пiгмент. Мегакарiоцити поодинокi в препаратi. Для якої патологiї характерна зазначена картина?
A. Апластична анемiя
B. Гемолiтична анемiя
C. Залiзодефiцитна анемiя
D. Мегалобластна анемiя
E. Анемiя хронiчних захворювань
52. В гематологiчне вiддiлення через тиждень пiсля перенесеного грипу госпiталiзували жiнку 24-х рокiв зi скаргами на
рiзку слабкiсть, бiль у правому пiдребер’ї.
Об’єктивно: шкiра i слизовi оболонки блiдi
i жовтушнi, гепатомегалiя. В кровi: лейкоцитоз; ознаки нормохромної анемiї; ретикулоцити - 8%. Непрямий бiлiрубiн - 38
мкмоль/л. Пряма проба Кумбса - позитивна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Набута аутоiмунна гемолiтична анемiя
B. Апластична анемiя
C. Залiзодефiцитна анемiя
D. Мегалобластна анемiя
E. Гостра постгеморагiчна анемiя
53. Хворий 24-х рокiв поступив в клiнiку з
високою температурою тiла. Шкiра з незначним жовтяничним вiдтiнком, склери
субiктеричнi. Гепатоспленомегалiя. У кровi: лейк.- 38 · 1012 /л, ер.- 0, 98 · 1012 /л, Нb30 г/л, тромб.- 160 · 109 /л. Лейкограма: зсув
нейтрофiлiв влiво до метамiєлоцитiв i поодиноких мiєлоцитiв. Еритроцити переважно нормохромнi, виражений анiзоцитоз,
сфероцитоз, макроцитоз. Нормоцити - 8
на 100 лейкоцитiв. Ретикулоцити - 22%.
Непрямий бiлiрубiн - 174 мкмоль/л. Уробiлiнурiя. Позитивна пряма проба Кумбса.
На пiдставi клiнiчної картини i результатiв
дослiдження кровi дiагностуйте захворювання:
A. Аутоiмунна гемолiтична анемiя
B. Мегалобластна анемiя
C. Апластична анемiя
D. Залiзодефiцитна анемiя
E. Анемiя хронiчних захворювань
54. Хворий 42-х рокiв. Прихована крововтрата в результатi виразки дванадцятипалої кишки. Аналiз периферичної кровi:
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WBC- 5, 9 · 109 /л, RBC- 3, 45 · 1012 /л, Hb54 г/л, Ht- 19,1%, MCV- 55,4 фл, МСН15,7 пг, МСНС- 283 г/л, RDW- 25,0%, PLT151, 0 · 109 /л, еритроцитарна гiстограма показує переважання мiкроцитiв. У мазку периферичної кровi - гiпохромiя i мiкроцитоз
еритроцитiв. Сироваткове залiзо та феритин зниженi, трансферин пiдвищений. На
пiдставi результатiв дослiдження кровi дiагностуйте захворювання:
A. Залiзодефiцитна анемiя
B. Мегалобластна анемiя
C. Гемолiтична анемiя
D. Апластична анемiя
E. Анемiя хронiчних захворювань
55. При дослiдженнi периферичної кровi
хворої 2-х рокiв, виявлено гiпохромну мiкроцитарну анемiю, анiзопойкiлоцитоз, мiшенеподiбнi еритроцити, шизоцити. Осмотична резистентнiсть еритроцитiв пiдвищена. В сироватцi кровi - гiпербiлiрубiнемiя (переважно за рахунок непрямого бiлiрубiну), пiдвищений вмiст сироваткового
залiза. При визначеннi фракцiй гемоглобiну встановлено значне збiльшення концентрацiї фетального гемоглобiну (до 70%).
Вкажiть, для якого виду анемiї найбiльш
характернi наведенi результати дослiдження кровi:
A. Велика таласемiя (анемiя Кулi)
B. Пароксизмальна нiчна гемоглобiнурiя
(хвороба Маркiафава-Мiкелi)
C. Мiкросфероцитарна гемолiтична анемiя
(хвороба Мiнковського-Шоффара)
D. Анемiя, пов’язана з порушенням обмiну
порфiринiв
E. Залiзодефiцитна анемiя
56. У кровi хворої виявленi бласти. Цитохiмiчно визначена позитивна реакцiя на пероксидазу, глiкоген, ШИК - позитивна реакцiя дифузна. Який варiант гострого лейкозу у хворої?
A. Мiєлобластний
B. Не пiддається диференцiацiї
C. Плазмобластний
D. Лiмфобластний
E. Монобластний
57. У кровi хворого виявленi бласти. Цитохiмiчнi реакцiї на пероксидазу та лiпiди негативнi, ШИК - позитивна у виглядi гранул.
Який варiант гострого лейкозу у хворого?
A. Мiєлобластний
B. Не пiддається диференцiацiї
C. Плазмобластний
D. Лiмфобластний
E. Монобласний
58. Хворий 17-ти рокiв має дiагноз: гострий лейкоз. При дослiдженнi кровi виявлено: еритроцити - 1, 8 · 1012 /л, лейкоцити 80 · 109 /л, сегментоядернi - 7%, лiмфоцити
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- 10%, бласти - 83%, ШОЕ- 50 мм/год. У
бластах реакцiя на пероксидазу позитивна,
ШИК-реакцiя - позитивна, дифузна, реакцiя на лiпiди - позитивна. Який варiант
лейкозу у хворого?
A. Мiєлобластний
B. Лейкоз з мiнiмальними ознаками диференцiацiї
C. Монобластний
D. Лiмфобластний
E. Мегакарiобластний
59. Хворiй 18-ти рокiв встановлений дiагноз гострого лейкозу. Виражений геморагiчний синдром. У кровi 64% полiморфних
бластiв з рясною зернистiстю. В частинi
бластiв виявленi палички Ауера. Реакцiя
на пероксидазу i сульфатованi кислi мукополiсахариди - позитивна. Назвiть варiант
лейкозу:
A. Промiєлоцитарний
B. Лейкоз з мiнiмальними ознаками диференцiацiї
C. Мiєлобластний
D. Лiмфобластний
E. Монобластний
60. Хвора 48-ми рокiв. У периферичнiй
кровi гiперлейкоцитоз - 600 · 109 /л, нейтрофiльоз, зсув нейтрофiлiв до промiєлоцитiв,
еозинофiльно-базофiльна асоцiацiя; еритроцити без особливостей. Кiлькiсть тромбоцитiв - 800 · 109 /л. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Хронiчний мiєлолейкоз
B. Хронiчний лiмфолейкоз
C. Гострий лейкоз
D. Лейкемоїдна реакцiя
E. Мiєлодиспластичний синдром
61. Хвора 53-х рокiв. Загальна слабкiсть,
генералiзована лiмфаденопатiя, гепатоспленомегалiя. У периферичнiй кровi нормохромна анемiя, лейкоцитоз - 298 · 109 /л,
лiмфоцитiв - 96%, клiтини лейкоцитолiзу 40:100. Який найiмовiрнiший дiагноз?
A. Хронiчний лiмфолейкоз
B. Хронiчний мiєлолейкоз
C. Гострий лейкоз
D. Лейкемоїдна реакцiя
E. Хронiчний монолейкоз
62. Чоловiк 26-ти рокiв вiдвiдав Гватемалу.
Пiсля повернення додому у хворого вiдмiчалася субфебрильна температура, бiль у
м’язах. Хворому було дiагностовано тропiчну малярiю. Яка з наведених картин кровi
вiдповiдає дiагнозу?
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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. 63. Жiнка 42-х рокiв потрапила до лiкарнi з iнтермiтуючою лихоманкою, нудотою
та сильним головним болем. Печiнка та
селезiнка незначно збiльшенi. Хворiй був
встановлений дiагноз малярiя (збудник Pl.
vivax). На пiдставi яких критерiїв можна
пiдтвердити дiагноз цiєї форми малярiї?
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. Враженi еритроцити не
деформованi
E. 64. Молодий чоловiк 28-ми рокiв скаржиться на загальну слабкiсть, пiтливiсть, зниження маси тiла, субфiбрилiтет. У хворого
у дiлянцi шиї, справа спостерiгається пухлина розмiром з волоський горiх еластичної консистенцiї, не спаяна з оточуючими
тканинами. В пунктатi лiмфовузла на фонi
клiтинного полiморфiзму виявлено великi
одноядернi клiтини з нiжною дрiбнозернистою структурою хроматину та гiпертротрофованими ядерцями, насичено базофiльною цитоплазмою. В мазку трапляються також поодинокi клiтини великих
розмiрiв, 2-3 ядернi з полiморфними ядерцями, базофiльною цитоплазмою. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?
A. Лiмфогрануломатоз
B. Лiмфома неходжкiнська
C. Туберкульоз лiмфоузла
D. Лейкемоїдна реакцiя
E. Хвороба котячої подряпини
65. Хворий скаржиться на слабкiсть, нездужання, свербiння та сухiсть язика, вiдчуття
стороннього тiла за грудниною, запаморочення. Шкiрнi покриви блiдi. У кровi: ер.-
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3, 0 · 1012 /л, Hb- 65 г/л, кольоровий показник - 0,65, кiлькiсть феритину знижена.
У гемограмi анiзоцитоз виражений за рахунок мiкроцитiв. Про яку анемiю можна
думати, спираючись на данi клiнiчної картини та наведеної гемограми?

A. Залiзодефiцитна анемiя
B. Мiкросфероцитарна анемiя
C. Гостра постгеморагiчна анемiя
D. Мегалобласна анемiя
E. Апластична анемiя
66. У хворого гiпохромна анемiя: кiлькiсть
еритроцитiв - 3, 5·1012 /л, гемоглобiн - 86 г/л,
кольоровий показник - 0,74. У кровi анiзоцитоз за рахунок мiкроцитiв. Кiлькiсть залiза знижена, кiлькiсть феритину знижена,
загальна залiзозв’язувальна здатнiсть сироватки пiдвищена. Результати дослiджень
якої анемiї представленi?
A. Залiзодефiцитна анемiя
B. Сидероахрестична анемiя
C. Гемолiтична анемiя
D. Анемiя хронiчних захворювань
E. Апластична анемiя
67. Дитина 1,5 роки поступила у клiнiку з
вираженим геморагiчним синдромом. При
коагулологiчних дослiдженнях у хворого виявлено вiдсутнiсть антигемофiльного
глобулiна А (фактора VIII) у плазмi кровi.
Яка патологiя гемостазу у дитини?
A. Гемофiлiя А
B. Тромбофiлiя
C. Синдром ДВЗ
D. Хвороба Вiллебранда
E. Гемофiлiя В
68. У хлопчика 5,5 рокiв пiсля перенесеної
гострої вiрусної iнфекцiї виникла носова
кровотеча, на шкiрних покривах з’явились
синцi, петехiї. У кровi - незначна анемiя.
Якi лабораторнi тести необхiдно провести
для дiагностики типу кровоточивостi?
A. Дослiдження тромбоцитарного гемостазу
B. Визначення фiбриногену
C. АЧТЧ, ПЧ
D. Дослiдження активностi фактору VIII
E. Дослiдження активностi фактору XI
69. У дитини 3-х рокiв кровотеча мiкроциркуляторного типу: петехiї та екхiмози на
шкiрi, позитивна проба щипка, носова кровотеча. Лабораторнi показники: час кровотечi подовжений, кiлькiсть тромбоцитiв
- 190 · 1012 /л, ретракцiя кров’яного згустку
- знижена, рiстоцетин i АДФ-агрегацiя в
нормi, колаген-агрегацiя рiзко знижена.
Про яку патологiю можна думати?
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A. Тромбастенiя Гланцмана
B. Хвороба Верльгофа
C. Гемофiлiя А
D. Гемофiлiя В
E. Геморагiчний васкулiт
70. Хвора 26-ти рокiв поступила до iнфекцiйної лiкарнi зi скаргами на лихоманку,
слабкiсть, нудоту. Об’єктивно: шкiра рiзко
пiгментована, асцит, печiнка на 2 см виступає з-пiд краю реберної дуги. У кровi:
гiпохромна анемiя, лейкопенiя, ШОЕ- 25
мм/год. В мiєлограмi виявили ретикулоендотелiальнi клiтини, якi мiстять багато
тiлець човноподiбної форми, з ядром та
блефаробластом. Про яку патологiю можна думати?
A. Лейшманiоз
B. Малярiя
C. Токсоплазмоз
D. Iєрсiнiоз
E. 71. Хворий 46-ти рокiв, скарги на слабкiсть,
виражений геморагiчний синдром, пiдвищення температури. У кровi: анемiя нормохромна, лейкоцити - 4·109 /л, в лейкоформулi - молодi полiморфнi клiтини - 45%,
якi мiстять значну зернистiсть. Позитивна
реакцiя на мiєлопероксидазу, хлорацетатестеразу. За результатами iмунофенотипування: СD13(+), СD33(+), HLADR(-). Про
яку патологiю можна думати?
A. Гострий промiєлоцитарний лейкоз (М3)
B. Гострий лiмфобластний лейкоз
C. Гострий еритромiєлоз
D. Хронiчний мiєлолейкоз
E. Гострий монобластний лейкоз
72. У хворої 24-х рокiв лихоманка, слабкiсть, вiдсутнiсть апетиту, збiльшення шийних лiмфатичних вузлiв, гепатоспленомегалiя. В кровi: анемiя гiпохромна, лейкоцити - 40 · 109 /л, бласти - 81%, паличкоядернi - 2%, сегментоядернi - 4%, лiмфоцити
- 13%. Тромбоцитопенiя. Яке дослiдження
необхiдно провести для верифiкацiї варiанту гострого лейкозу?
A. Iмунофенотипування
B. Фарбування за Нохтом
C. Бiохiмiчнi дослiдження
D. Цитохiмiчнi реакцiї
E. Реакцiя Перльса
73. Кiстковий мозок гiперклiтинний. Серед
еритрокарiоцитiв переважають клiтини
великих розмiрiв з нiжною хроматиновою
структурою ядер, iнтенсивно базофiльною
цитоплазмою; вiдмiчають асинхроннiсть
дозрiвання ядра i цитоплазми. Дозрiвання
нейтрофiлiв уповiльнено, серед останнiх
багато гiгантських мiєлоцитiв i метамiєлоцитiв, гiперсегментованих нейтрофiлiв.
Зазначена картина кiсткового мозку характерна для:
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A. B12 -дефiцитна анемiя
B. Гострий еритромiєлоз
C. Залiзодефiцитна анемiя
D. Гiпопластична анемiя
E. Гемолiтична анемiя
74. У хлопчика 10-ти рокiв виявлено пухлинний утвiр в дiлянцi шиї розмiром 1-2
см. В пунктатi пухлини виявили великi бластоподiбнi клiтини iз збiльшеними ядрами i
гiпертрофованими ядерцями. Цитоплазма
базофiльна, негомогенна. Якi лабораторнi
дослiдження необхiдно провести для бiльш
точної дiагностики ґенезу цiєї пухлини?
A. Iмунофенотипування
B. Цитохiмiчнi дослiдження
C. Бiохiмiчнi дослiдження
D. Мiєлограма
E. Загальний аналiз кровi
75. Мегалобластична анемiя розвивається
при нестачi:
A. Вiтамiну B12
B. Вiтамiну D
C. Вiтамiну B1
D. Вiтамiну E
E. Вiтамiну A
76. Хвора 47-ми рокiв поступила у лiкарню
в тяжкому станi з порушенням менструального циклу. Блiда, тахiкардiя. При дослiдженнi периферичної кровi виявлено:
ер.- 1, 1 · 1012 /л, гемоглобiн - 44 г/л, лейк.9, 0 · 109 /л, тромб.- 170, 0 · 109 /л. Формула
периферичної кровi: паличкоядернi - 16%,
сегментоядернi - 55%, лiмфоцити - 21%,
моноцити - 8%, ШОЕ- 25 мм/год. Про яку
патологiю можна думати?
A. Анемiя
B. Лейкемоїдна реакцiя
C. Гострий лейкоз
D. Iнфекцiйний мононуклеоз
E. ДВЗ-синдром
77. Хворий 20-ти рокiв, склери та шкiрнi
покриви жовтушнi, виражена спленомегалiя, еритроцити - 2, 9·1012 /л, Hb- 85 г/л, лейкоцити - 6, 2 · 109 /л, ретикулоцити - 20%. В
периферичнiй кровi переважають мiкросфероцити. Про яку анемiю можна думати?
A. Мiкросфероцитоз
B. Апластична анемiя
C. Стоматоцитоз
D. Залiзодефiцитна анемiя
E. Овалоцитоз
78. Хворий 40 рокiв. В анамнезi хронiчна
ниркова недостатнiсть. На момент обстеження виявились загальна дистрофiя, уремiя, недостатнiсть кровообiгу. У кровi: ер.2, 2 · 1012 Т/л, лейк.- 10, 1 · 109 /л, гемоглобiн
- 50 г/л, MCV- 85 фл, MCH- 27,8 пг, MCHC-
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330 г/л, RDW- 15 %, PLT- 135 · 109 /л. Серед
еритроцитiв переважають ехiноцити. Про
який патологiчний процес можна думати?
A. Анемiя при хронiчнiй нирковiй недостатностi
B. Гемолiтична анемiя
C. Апластична анемiя
D. Мегалобластна анемiя
E. Гостра постгеморагiчна анемiя
79. Хвора 40-ка рокiв звернулася зi скаргами на загальну слабкiсть. У кровi: ер.4, 4 · 1012 /л, лейк.- 6, 9 · 109 /л, гемоглобiн 100 г/л, MCV- 64 фл, MCH- 22,2 пг, MCHC320 г/л, RDW- 19%, PLT- 298, 0 · 109 /л, ретикулоцити - 38%. Бiохiмiчне дослiдження
кровi: загальний бiлiрубiн - 24 мкмоль/л,
сироваткове залiзо - 15,0 мкмоль/л, осмотична резистентнiсть еритроцитiв з 0,35%
N aCl; електрофорез гемоглобiну - збiльшення рiвня Hb2 - 5,06 (норма до 3,5). Про
який патологiчний процес можна думати?
A. Гемолiтична анемiя (таласемiя)
B. Апластична анемiя
C. Постгеморагiчна анемiя
D. Залiзодефiцитна анемiя
E. Мегалобластна анемiя
80. Хворий 65-ти рокiв впродовж останнiх 8-ми рокiв страждає на хронiчний лiмфолейкоз. У кровi: ер.- 1, 5 · 1012 /л, лейк.155, 9 · 109 /л, гемоглобiн - 65 г/л, MCV- 139
фл, MCH- 40,2 пг, MCHC- 310 г/л, RDW20%, PLT- 178, 0 · 109 /л, ретикулоцити - 8%.
Морфологiчно в мазку кровi визначається
виражений анiзоцитоз, сфероцитоз, нормобласти 2 на 100 лейкоцитiв. Позитивна реакцiя Кумбса. Про який патологiчний
процес можна думати?
A. Аутоiмунна гемолiтична анемiя
B. Мегалобластна анемiя
C. Апластична анемiя
D. Залiзодефiцитна анемiя
E. Хронiчна постгеморагiчна анемiя
81. Хворий 49-ти рокiв скаржиться на слабкiсть, появу на шкiрi синцiв без причини.
Морфологiчно в мазку кровi визначаються бласти - 45%, паличкоядернi - 3%, сегментоядернi - 21%, лiмфоцити - 31%. Бласти середнього розмiру, з високим ядерноцитоплазматичним спiввiдношенням, округлою i неправильною формами ядер, 1-3
ядерцями. В деяких клiтинах виявлено палички Ауера. В кiстковому мозку 90% анаплазованих бластiв. Цитохiмiчнi реакцiї на
МПО позитивнi у 40%, лiпiди позитивнi в
39%, глiкоген у дифузнiй формi. Про який
патологiчний процес можна думати?
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A. Гострий мiєлолейкоз (варiант М1)
B. Гострий монобластний лейкоз
C. Гострий мiєлолейкоз (варiант М0)
D. Гострий мегакарiобластний лейкоз
E. Гострий еритролейкоз
82. Хворий 70-ти рокiв. Морфологiчно в
мазку кровi визначаються бласти - 90%,
мiєлоцити - 4%, сегментоядернi - 4%, лiмфоцити - 1%. Бласти середнього розмiру,
з нiжно-сiтчатою структурою ядра i вузькою базофiльною цитоплазмою, що мiстить азурофiльну зернистiсть i палички
Ауера. В кiстковому мозку 52% - бластiв.
Цитохiмiчнi реакцiї на МПО позитивнi у
80%, лiпiди позитивнi в 49%, глiкоген у
дифузнiй формi в 41% бластiв. Про який
патологiчний процес можна думати?
A. Гострий мiєлолейкоз (варiант М2)
B. Гострий монобластний лейкоз
C. Гострий мегакарiобластний лейкоз
D. Гострий еритролейкоз
E. Гострий лiмфобластний лейкоз
83. Хвора 65-ти рокiв. Скарги на болi в
кiстках, спонтаннi переломи. На рентгенограмi лiтичнi вогнища кiсткової тканини. В кровi: нормохромна анемiя, ШОЕ- 78
мм/год, протеїнемiя. На електрофореграмi
- парапротеїн. В сечi - бiлок Бенс-Джонса.
В стернальному пунктатi - 62% анаплазованих плазматичних клiтин. Про яке захворювання можна думати?
A. Мiєломна хвороба
B. Гострий лiмфобластний лейкоз
C. Хвороба важких ланцюгiв
D. Хронiчний лiмфолейкоз
E. Хвороба Вальденстрема
84. У хворої 54-х рокiв збiльшенi регiонарнi лiмфовузли, виражена гепатоспленомегалiя. В периферичнiй кровi нормохромна
анемiя, виражений лейкоцитоз, лiмфоцити - 87%, в пунктатi кiсткового мозку визначається гiперплазiя клiтин лiмфоїдного
ряду 69%. Яке захворювання можна припустити?
A. Хронiчний лiмфолейкоз
B. Гострий лейкоз
C. Апластична анемiя
D. Хронiчний мiєлолейкоз
E. Лейкемоїдна реакцiя
85. У хворого 42-х рокiв носова кровотеча
нез’ясованого генезу. Кiлькiсть тромбоцитiв, АЧТЧ, ПЧ, фiбриноген у межах референтних величин. Пiд час дослiдження
агрегацiйної функцiї тромбоцитiв з АДФ
вiдзначено знижену агрегацiю. Про що
свiдчать проведенi дослiдження?
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A. Тромбоцитопатiя
B. Тромбоцитопенiя
C. Пiдвищена функцiональна активнiсть
тромбоцитiв
D. ДВЗ-синдром I стадiя
E. ДВЗ-синдром III стадiя
86. Хвора 48-ми рокiв госпiталiзована з
проявами геморагiчного синдрому. У кровi: ер.- 1, 8·1012 /л; гемоглобiн - 65 г/л; лейк.5, 0·109 /л; тромб.- 22·109 /л, юнi - 25%, зрiлi 60%, старi - 15%. Час капiлярної кровотечi
- подовжений, коагулограма в нормi. Яка
причина порушень гемостазу в пацiєнта за
таких результатiв дослiджень?
A. Тромбоцитопенiя
B. Тромбоцитопатiя
C. Дефiцит фактору VIII
D. Гiпофiбриногенемiя
E. Дезагрегацiйна тромбоцитопатiя
87. Хвора 29-ти рокiв госпiталiзована з
проявами геморагiчного синдрому. Дайте
висновок про причину кровотечi за результатами дослiджень: ер.- 3, 1 · 1012 /л; лейк.3, 7·109 /л; тромб.- 250·1012 /л. Коагулограма:
АЧТЧ подовжений, агрегацiя тромбоцитiв
з АДФ у нормi, з ристомiцином - знижена:
A. Хвороба Вiллебранда
B. Тромбоцитопатiя
C. Геморагiчний васкулiт
D. Гемофiлiя А
E. Гемофiлiя В
88. Хворий 30-ти рокiв поступив у лiкарню з дiагнозом: гостра пневмонiя. У кровi:
лейк.- 27 · 109 /л. Лейкоформула: мiєлоцити
- 2%, метамiєлоцити - 5%, паличкоядернi 22%, сегментоядернi - 43%, базофiли - 1%,
еозинофiли - 8%, лiмфоцити - 16%, моноцити - 3%; токсигенна зернистiсть, вакуолiзацiя нейтрофiлiв. Пiдвищена активнiсть
лужної фосфатази нейтрофiлiв. Про який
патологiчний процес можна думати?
A. Лейкемоїдна реакцiя нейтрофiльного
типу
B. Хронiчний лiмфолейкоз
C. Лейкемоїдна реакцiя лiмфоїдного типу
D. Лейкемоїдна реакцiя еозинофiльного
типу
E. Хронiчний мiєлолейкоз
89. Хворий 35-ти рокiв. В анамнезi артрит,
довготривало приймав великi дози нестероїдних протизапальних засобiв. У кровi:
ер.- 3, 5 · 1012 /л, гемоглобiн - 105 г/л, лейк.1, 2 · 109 /л, тромб.- 180 · 109 /л, ретикулоцити - 2o /oo . В лейкоформулi: паличкоядернi
- 1%, сегментоядернi - 28%, еозинофiли
- 4%, лiмфоцити - 66%, моноцити - 1%.
ШОЕ- 15 мм/год. Клiтиннiсть пунктату кiсткового мозку низька, в мiєлограмi гiпоплазiя гранулоцитарного паростка, вiдносна перевага клiтин лiмфоїдного ряду. Iн-
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декс дозрiвання нейтрофiлiв - 0,3. Про який
патологiчний процес можна думати?
A. Агранулоцитоз
B. Хронiчний мiєлолейкоз
C. Лейкемоїдна реакцiя мiєлоїдного типу
D. Апластична анемiя
E. Хронiчний лiмфолейкоз
90. У хворого 7-ми рокiв пiсля нездужання та лихоманки, якi зникли протягом доби, в аналiзi кровi виявлено лейкоцитоз 21 · 109 /л, абсолютний лiмфоцитоз, нейтропенiя, в лейкоформулi виявлено 5% атипових мононуклеарiв. Лiмфовузли збiльшенi,
болючi, еластичнi, рухливi. Який патологiчний процес можна припустити?
A. Iнфекцiйний лiмфоцитоз
B. Хронiчний лiмфолейкоз
C. Апластична анемiя
D. Лейкемоїдна реакцiя мiєлоїдного типу
E. 91. Хворий 12-ти рокiв, госпiталiзований
з гематомою в дiлянцi колiнного суглоба. Про що свiдчать змiни наведених лабораторних дослiджень: Hb- 72 г/л; ер.3, 5 · 1012 /л; тромбоцити в референтних межах. ШОЕ- 27 мм/год. У коагулограмi - гiпокоагуляцiя; Фактор IХ - 85%; Фактор
VIII - 15%?
A. Гемофiлiя А
B. Тромбоцитопатiя
C. Гемофiлiя В
D. Тромбогеморагiчний синдром
E. Хвороба Хагемана
92. Жiнка 52-х рокiв поступила в стацiонар
зi скаргами на свербiж шкiри, пiдвищену
пiтливiсть, збiльшення пахвових та пахвинних лiмфатичних вузлiв. Встановлений дiагноз лiмфоми Ходжкiна. Якi клiтини в пунктатi лiмфатичного вузлу дозволяють дiагностувати цю пухлину?
A. Березовського-Штернберга
B. Епiтелiоїднi
C. Лiмфоїднi
D. Пирогова-Лангханса
E. Ходжкiна
93. Хворий, 21 рiк, поступив з кровотечею, яка тривала впродовж 2-х днiв з рiзаної рани на долонi. Рiдний брат хворiє на
гемофiлiю А. Шкiра блiда. На правiй руцi пов’язка просякла кров’ю. Колiнний та
надп’ятково-гомiлковий суглоби збiльшенi, деформованi, рухи в них обмеженi. У
кровi: тромб.- 320 · 109 /л, тривалiсть кровотечi за Дуке - 3 хв., час зсiдання кровi за
Лi-Вайтом - 40 хв., протромбiновий iндекс
- 90%, фiброноген - 4 г/л, час фiбринолiзу 2 год. Який дiагноз у хворого?
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A. Гемофiлiя А
B. Постгеморагiчна анемiя
C. Iмунна тромбоцитопенiчна пурпура
D. Гемолiтична анемiя
E. Геморагiчний васкулiт

A. Мiєломна хвороба
B. Сечокам’яна хвороба
C. Гострий радикулiт
D. Метастази у кiстки
E. Системний остеопороз

94. У хворого на хронiчний лiмфолейкоз збiльшилася загальна слабкiсть, з’явилась жовтяниця. У кровi: еритроцити 2, 1 · 1012 /л, Нb- 55 г/л, КП- 1,0, ретикулоцити - 51o /oo . Бiлiрубiн загальний - 80,3
ммоль/л, некон’югований - 65,3 ммоль/л.
У сечi пiдвищений рiвень уробiлiну. Прямий тест Кумбса - позитивний. Який провiдний патогенетичний фактор спричинив
зниження гемоглобiну?

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

A. Аутоiмунний гемолiз
B. Аплазiя кровотворення
C. Розвиток мiєлофiброзу
D. Дефiцит фолiєвої кислоти
E. Дефiцит B12
95. Хворий 35-ти рокiв скаржиться на слабкiсть, свербiж, субфебрилiтет, бiль в лiвому та правому пiдребер’ї, збiльшення
лiмфовузлiв. У кровi: нейтрофiльний лейкоцитоз, лiмфоцитопенiя, анемiя, збiльшена ШОЕ. Бiопсiя л/вузла: на фонi клiтинного полiморфiзму виявлено клiтини Березовського-Штернберга. Який найбiльш iмоврiний дiагноз?
A. Лiмфогранулематоз
B. Хронiчний лiмфолейкоз
C. Хронiчний мiєлолейкоз
D. Гострий лейкоз
E. Мiєломна хвороба
96. Хворий скаржиться на втрату апетиту,
почуття важкостi в надчерев’ї. Шкiра блiда, жовтушна, язик малинового кольору,
гладкий, блискучий, при пальпацiї бiль в
надчерев’ї. У кровi: ер.- 2, 5 · 1012 /л, Нb96 г/л, КП- 1,2, лейк.- 2, 9 · 109 /л, ШОЕ30 мм/год, спостерiгаються тiльця Жоллi,
кiльця Кебота. ФГДС: слизова оболонка
шлунку атрофiчна. Який дiагноз є найбiльш iмовiрним у даного хворого?
A. B12 -дефiцитна анемiя
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Постгеморагiчна анемiя
D. Апластична анемiя
E. Аутоiмунна гемолiтична анемiя
97. Хворий 63-х рокiв звернувся зi скаргами
на бiль у попереку. З приводу радикулiту
проведено курс фiзiотерапевтичного лiкування. Однак стан хворого не покращився.
Хворому проведено ренгенографiю кiсток
хребта i таза, на яких знайдено остеопороз
i значнi кiстковi дефекти. В кровi помiрна
нормохромна анемiя, в сечi - протеїнурiя.
Загальний бiлок кровi - 107 г/л, гiперкальцiємiя. Про яке захворювання слiд думати
в першу чергу?

A. Iнфекцiйний мононуклеоз
B. Гепатит
C. Ангiна
D. Гострий лейкоз
E. Iнфекцiйний лiмфоцитоз
99. Хворий 20-ти рокiв, пройшов черговий
курс полiхiмiотерапiї за схемою ”ВАМП” з
приводу гострого лiмфобластного лейкозу.
У кровi: ер.- 3, 5·1012 /л, Hb- 105 г/л, КП- 0,9;
лейк.- 4, 2 · 109 /л, тромб.- 120, 0 · 109 /л. Яка
порогова межа кiлькостi бластiв у кiстковому мозку свiдчить про ремiсiю?
A. Вмiст бластних клiтин до 5%
B. Вмiст бластних клiтин до 15%
C. Вмiст бластних клiтин до 10%
D. Вмiст бластних клiтин до 1%
E. Вiдсутнiсть бластних клiтин
100. 55-рiчна жiнка скаржиться на запаморочення, задишку в спокої, бiль в епiгастральнiй дiлянцi, спричинену шлунковою
кровотечею. За результатами ФДГС - виразка шлунка. Об’єктивно: блiдiсть шкiри та слизових оболонок, систолiчний шум
над всiма точками. У кровi: ер.- 2, 9 · 1012 /л,
Нb- 84 г/л, КП- 0,7, ретикулоцити - 0,8%,
лейк.- 3, 9 · 109 /л, тромб.- 200 · 109 /л, ШОЕ25 мм/год, анiзоцитоз, пойкiлоцитоз. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Хронiчна постгеморагiчна анемiя
B. Гемолiтична анемiя
C. B12 -дефiцитна анемiя
D. Сидероахрестична анемiя
E. Апластична анемiя
101. Хвора 19-ти рокiв надiйшла до лiкарнi
у дуже тяжкому станi, млява, адинамiчна.
Рiзко виражена блiдiсть шкiри та слизових оболонок. Температура тiла - 39-40o C .
Значно виражений геморагiчний синдром
за петехiально-плямистим типом. Прояви
некротичної ангiни. Лiмфатичнi вузли не
пальпуються. Печiнка виступає з-пiд краю
ребер на 2 см. Селезiнка не пальпується.
В кровi: еритроцити - 1, 63 · 1012 /л, гемоглобiн - 43 г/л, КП- 0,9, ретикулоцити 0,2%, лейкоцити - 1, 8 · 109 /л, тромбоцити 82 · 109 /л, недиференцiйованi бласти - 0,5%,
паличкоядернi нейтрофiли - 1%, сегментоядернi нейтрофiли - 9%, лiмфоцити - 88%,
моноцити - 1%, еозинофiли - 0,5%, ШОЕ-
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80 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
102. Дитина доставлена до лiкарнi через 10
годин пiсля народження. Народилась вiд
четвертої вагiтностi, доношена, маса - 3,5
кг. Дитина народжена вiд першої вагiтностi
- здорова, друга та третя вагiтнiсть - викиднi. Через 2 години пiсля народження у дитини з’явилася наростаюча жовтяниця, рiзко виражена iстеричнiсть склер. Печiнка
виступає на 2 см з-пiд ребер, селезiнка - на
3,5 см. Непрямий бiлiрубiн - 428 мкмоль/л.
В кровi: еритроцити - 4, 94 · 1012 /л, гемоглобiн - 120 г/л, кольоровий показник - 0,9,
ретикулоцити - 9,1%, лейкоцити - 35 · 109 /л,
тромбоцити - 280 · 109 /л, мiєлоцити - 7,0%,
метамiєлоцити - 4,0%, паличкоядернi нейтрофiли - 12%, сегментоядернi нейтрофiли
- 62%, лiмфоцити - 12%, моноцити - 3%,
ШОЕ- 7 мм/год; еритрокарiоцити - 79:100.
Який лабораторний дiагноз?
A. Гемолiтична хвороба новонароджених
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Мегалобластна анемiя
D. Аутоiмунна гемолiтична анемiя
E. Гострий лейкоз
103. Хвора захворiла гостро. Скаржиться
на бiль у горлi, кровотечу з ясен, температуру тiла - 40o . В анамнезi: лихоманка протягом мiсяця. Об’єктивно: шкiра та
слизовi оболонки блiдi. В порожнинi рота
i на м’якому пiднебiннi крапковi геморагiчнi висипання, на мигдаликах некротичнi налiти. Шийнi та надключичнi лiмфатичнi вузли розмiром з квасолю, безболiснi, селезiнка - не збiльшена. У кровi: ер.2, 7 · 1012 /л, лейк.- 12 · 109 /л, палочкоядернi - 1%, сегментоядернi - 30%, еозинофiли - 1%, базофiли - 0%, лiмфоцити - 20%,
бластнi клiтини - 48%, ретикулоцити - 1%,
ШОЕ- 43 мм/год. Який лабораторний дiагноз?
A. Гострий лейкоз
B. Мiєлотоксичний агранулоцитоз
C. Iнфекцiйний мононуклеоз
D. Лiмфогранулематоз
E. Апластична анемiя
104. До лабораторiї для клiнiчного дослiдження доставлена кров пацiєнта 18-ти рокiв. В кровi виявлено мiкросфероцитоз; непрямий бiлiрубiн - 70 мкмоль/л, гiперретикулоцитоз, зниження осмотичної резистентностi еритроцитiв. Який лабораторний дiагноз?
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A. Мiкросфероцитарна анемiя
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Гiпопластична анемiя
D. Таласемiя
E. Мегалобластна анемiя
105. В лейкоцитарнiй формулi здорової
людини 32% нейтрофiлiв i 54% лiмфоцитiв. В якому вiковому перiодi таке спiввiдношення клiтин кровi є нормальним?
A. 1-4 роки
B. 7-14 рокiв
C. 14-16 рокiв
D. У лiтнiх осiб
E. 106. До лiкарнi звернулися батьки хлопчика 10-ти рокiв зi скаргами на кровотечi при
незначних травмах. Хворiє з дитинства. Дiд
по материнськiй лiнiї хворiв на таке саме
захворювання. При оглядi: на шкiрi гематоми, лiктьовi та колiннi суглоби деформованi, рухи в них обмеженi. При лабораторному дослiдженi АЧТЧ - подовжений,
коригується нормальною плазмою, рiвень
фактора VIII - 5%. Iншi лабораторнi тести
в нормi. Ваш дiагноз?
A. Гемофiлiя А
B. Гемофiлiя В
C. Хвороба Вiллебранда
D. Геморагiчний васкулiт
E. Тромбастенiя Гланцмана
107. До приймального вiддiлення лiкарнi
звернулася жiнка 48-ми рокiв зi скаргами
на кровотечi з носа, ясен, геморагiї на тiлi
у виглядi петехiй та екхiмозiв, якi локалiзуються у мiсцях тертя одягу. У кровi: лейкоцити - 12 · 109 /л, помiрна анемiя, лейкоцитарна формула без вiдхилень, ШОЕ- 25
мм/год, рiвень тромбоцитiв знижений. Тривалiсть кровотечi подовжена, час зсiдання
кровi та ретракцiя кров’яного згустку - не
змiненi. Який попереднiй дiагноз?
A. Тромбоцитопенiчна пурпура
B. Гемофiлiя
C. Геморагiчний васкулiт
D. Постгеморагiчна анемiя
E. 108. Хворому, який ургентно поступив до
лiкарнi, на пiдставi загального аналiзу кровi було встановлено нормохромну, нормоцитарну гемолiтичну анемiю. Якi додатковi показники пiдтвердять дiагноз гемолiтичної анемiї?
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A. Гiпербiлiрубiнемiя, зниження 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
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A. Залiзодефiцитна анемiя
B. Гемолiтична анемiя
C. Еритремiя
D. Апластична анемiя
E. B12 -дефiцитна анемiя

109. При проведенi клiнiчного аналiзу кровi хворої 34-х рокiв, з попереднiм дiагнозом
анемiя, було виявлено: кольоровий показник - 0,9, еритроцити без морфологiчних
змiн, ретикулоцити вiдсутнi, спостерiгається панцитопенiя, вiдносний лiмфоцитоз.
Який лабораторний дiагноз?

113. Хвора 52-х рокiв звернулася до лiкаря
зi скаргами на слабкiсть, болiсне свербiння
шкiри пiсля вмивання, важкiсть у головi,
мiгренi, змiну забарвлення та болючiсть
кистей i пальцiв рук при контактi з предметами. 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. Апластична анемiя
B. Гостра постгеморагiчна анемiя
C. B12 фолiєво-дефiцитна анемiя
D. Залiзодефiцитна анемiя
E. Гемолiтична анемiя

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

110. Причиною ДВЗ-синдрому можуть бути всi наступнi ендогеннi фактори, КРIМ:

114. Хворий 72-х рокiв надiйшов у стацiонар iз пневмонiєю важкого перебiгу. У
периферичнiй кровi: лейк.- 50 · 1012 /л, ер.2, 0 · 1012 /л, тромб.- 120 · 1012 /л, Нb- 97 г/л. В
лейкоформулi лiмфоцити складають 26%,
57% - пролiмфоцити. Клiтини лейколiзу
15:100. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Гiперглiкемiя
B. Тканний тромбопластин
C. Фактор Вiлебранда
D. Лейкоцитарнi протеази
E. Активацiя моноцитiв
111. У хворого 65-ти рокiв в периферичнiй кровi вiдмiчається нормоцитарна анемiя та помiрна тромбоцитопенiя. Кiлькiсть
лейкоцитiв в межах норми. В кровi: незрiлi гранулоцити (промiєлоцити, мiєлоцити,
метамiєлоцити) складають 10%. Абсолютна кiлькiсть моноцитiв - 5, 5 · 109 /л. Кiстковий мозок - гiперклiтинний, за рахунок пролiферацiї клiтин моноцитарного та
гранулоцитарного ряду, виявляються ознаки дисгрануло- та дисмегакарiоцитопоезу,
кiлькiсть бластiв 12%. Яке захворювання
кровi є найбiльш iмовiрним?
A. Хронiчний мiєломоноцитарний лейкоз
B. Гострий мiєломонобластний лейкоз
C. Рефрактерна цитопенiя з однолiнiйною
дисплазiєю
D. Хронiчний мiєлолейкоз
E. Iдiопатичний мiєлофiброз
112. Вагiтна 24-х рокiв поступила зi скаргами на загальну слабкiсть, задуху, серцебиття при фiзичному навантаженнi, запаморочення. В анамнезi 2 пологiв, дана вагiтнiсть третя (термiн 36 тижнiв). При оглядi
шкiрнi покриви блiдi, печiнка та селезiнка не збiльшенi. У кровi: ер.- 2, 6 · 1012 /л,
Нb- 80 г/л, кольоровий показник - 0,7, анiзота пойкiлоцитоз еритроцитiв. Сироваткове залiзо - 9 мкмоль/л. Вкажiть найбiльш
ймовiрний дiагноз:

A. Пролiмфоцитарний лейкоз
B. Хронiчний лiмфолейкоз
C. Хвороба Вальденстрема
D. Гострий лiмфолейкоз
E. Iнфекцiйний мононуклеоз
115. Хворий 62-х рокiв впродовж року вiдзначає втому, пiтливiсть, бiль у лiвому
пiдребер’ї, особливо пiсля їжi. Об’єктивно: спленомегалiя. У кровi: еритроцити 2, 6 · 1012 /л, Нb- 100 г/л, КП- 0,87, лейкоцити
- 200 · 109 /л, тромбоцити - 700 · 109 /л. Лейкоформула: базофiли - 7%, еозинофiли - 5%,
бласти - 2%, промiєлоцити - 2%, мiєлоцити
- 15%, метамiєлоцити - 18%; паличкоядернi - 15%, сегментоядернi - 34%, лiмфоцити
- 2%; ознак дисплазiї не спостерiгається.
ШОЕ- 25 мм/год. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Хронiчна фаза хронiчного мiєлолейкозу
B. Фаза акселерацiї хронiчного мiєлолейкозу
C. Бластний криз хронiчного мiєлолейкозу
D. Атиповий хронiчний мiєлолейкоз
E. Гострий лейкоз
116. У хлопчика 8-ми рокiв злiва на шиї виявлено конгломерат лiмфовузлiв. Лiмфовузли дiаметром до 1,5 см, безболiснi, не
з’єднанi мiж собою та навколишнiми тканинами. Печiнка, селезiнка не збiльшенi.
Симптоми iнтоксикацiї вiдсутнi. У кровi:
еритроцити - 4, 5 · 1012 /л, гемоглобiн - 140
г/л, кольоровий показник - 0,9, лейкоцити -

Гематологiчнi дослiдження

9, 2 · 109 /л, еозинофiли - 3%, паличкоядернi нейтрофiли - 6%, сегментоядернi - 66%,
лiмфоцити - 19%, моноцити - 6%, ШОЕ- 30
мм/год. У бiоптатi лiмфовузла наявнi клiтини Штернберга-Рiд. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?

A. Лiмфогранулематоз
B. Неспецифiчний лiмфаденiт
C. Гострий лейкоз
D. Токсоплазмоз
E. Iнфекцiйний мононуклеоз
117. Жiнка поступила в клiнiку зi скаргами на загальну слабкiсть, запаморочення,
швидку стомлюванiсть, порушення смаку,
нюху. Об’єктивно: сухiсть шкiри i волосся, нiгтi ламкi, трiщини куточкiв губ. ЗАК:
виражена гiпохромна анемiя, MCV, MCH,
MCHC - зниженi, iншi показники - без змiн.
Яке дослiдження необхiдно провести для
пiдтвердження дiагнозу?
A. Визначення сироваткового залiза
B. Визначення фолiєвої кислоти
C. Визначення вiтамiну B12
D. Визначення рiвня феритину
E. Визначення вiтамiну B6
118. Хлопчик 7-ми рокiв потрапив до лiкарнi з гарячкою 38,5o C та скаргами на бiль в
нижнiй частинi живота. З анамнезу життя
з’ясувалось, що травм у нього не було, але
з раннього дитинства траплялися кровотечi з ясен та носа, рецидивнi крововиливи
до лiвого колiнного суглобу. В загальному
аналiзi кровi змiн не виявили. Порушення
первинного гемостазу вiдсутнi, рiвень фактору VIII - 3%. Найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гемофiлiя А
B. Гемофiлiя В
C. Апендицит
D. Гемофiлiя С
E. Хвороба Вiллебранда
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бiн - 56 г/л, кольоровий показник - 1,2, лейкоцити - 3, 2 · 109 /л, тромбоцити - 130 · 109 /л,
ШОЕ- 29 мм/год. У лейкоцитарнiй формулi зсув влiво до мiєлоцитiв; анiзоцитоз
(переважають макроцити), пойкiлоцитоз
еритроцитiв, гiперсегментацiя нейтрофiлiв. Поставте дiагноз:
A. B12 -дефiцитна анемiя
B. Апластична анемiя
C. Залiзодефiцитна анемiя
D. Гемолiтична анемiя
E. Гостра постгеморагiчна анемiя
121. Жiнка 65-ти рокiв скаржиться на слабкiсть, пiдвищену втомлюванiсть, бiль у суглобах. Об’єктивно: спленомегалiя. Лабораторно: еритроцити - 3, 8 · 1012 /л, гемоглобiн - 100 г/л, пойкiлоцитоз у виглядi краплеподiбних еритроцитiв, зустрiчаються
нормобласти; лейкоцити - 12, 4 · 109 /л, зсув
влiво до метамiєлоцитiв, мiєлоцитiв; тромбоцити - 410 · 109 /л. Яку патологiю можна
припустити?
A. Iдiопатичний мiєлофiброз
B. Еритремiя
C. Апластична анемiя
D. Хронiчний мiєлолейкоз
E. Множинна мiєлома
122. У жiнки пiсля ГРВI виникла носова кровотеча, на шкiрi - петехiї. Лабораторно: гемоглобiн - 98 г/л, еритроцити 4, 7 · 1012 /л, тромбоцити - 40 · 109 /л; час зсiдання у межах норми, позитивнi симптоми
щипка i джгута, подовжений час кровотечi, знижена ретракцiя кров’яного згустка,
нормальна кiлькiсть мегакарiоцитiв у к/м.
Який iмовiрний дiагноз?
A. Тромбоцитопенiчна пурпура
B. Тромбастенiя Гланцмана
C. Хвороба Бернара-Сульє
D. Геморагiчний васкулiт
E. Хвороба Вiллебранда

119. У лiкарню з дiагнозом черепномозкова травма потрапив 56-рiчний чоловiк. Спонтанно у нього виникла шлунковокишкова 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?

123. Хворому 43 роки. Скарги на нездужання, слабкiсть, бiль у кiстках. При бiохiмiчному дослiдженнi кровi виявлено: загальний бiлок - 150 г/л, гiперкальцiємiя,
ШОЕ- 65 мм/год, анемiя, тромбоцитопенiя, лiмфоцитоз. На електрофореграмi Мградiєнт у виглядi пiка. Iмуноелектрофорез iз моноспецифiчними сироватками виявив пiдвищення IgM. У пунктатi грудини
80% лiмфоцитiв. Поставте дiагноз:

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

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

120. До лiкарнi потрапив 77-рiчний чоловiк.
При проведеннi загального аналiзу кровi
виявлено: еритроцити - 1, 4·1012 /л, гемогло-

124. У чотирнадцятирiчної дiвчини пiсля перенесеної ГРВI за результатами
об’єктивного обстеження i лабораторних
дослiджень встановлено дiагноз iмунної
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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
125. Дослiдження периферичної кровi та
кiсткового мозку хворої виявили неефективний еритропоез. Цитохiмiчним маркером неефективного еритропоезу є:
A. Кiльцевi сидеробласти
B. Мiєлопероксидаза
C. Лiпiди
D. Кисла фосфатаза
E. Хлорацетат естераза
126. 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
127. У дитини 12-ти рокiв бiль у горлi, утруднене носове дихання, to до 40o C . Стан важкий. При оглядi гiперемiя та набряк пiднебiнних i глоткового мигдаликiв, якi покритi
бiлим нашаруванням; визначається лiмфаденопатiя, гепатоспленомегалiя. У кровi:
Нb- 110 г/л, ер.- 3, 4·1012 /л, лейк.- 11, 8·109 /л,
тромб.- 215 · 109 /л. ШОЕ- 16 мм/год, л- 40%,
м- 11%, атиповi мононуклеари - 19%, пл.
кл- 3%, п- 4%, с- 23%. Дiагноз:
A. Iнфекцiйний мононуклеоз
B. Скарлатинозна ангiна
C. Хронiчний лiмфолейкоз
D. Токсична дифтерiя ротоглотки
E. Гострий лейкоз
128. З перших днiв життя у дитини вiд другої доношеної вагiтностi (мати I група кровi Rh(-)) констатовано жовтяницю, гепатоспленомегалiю. Лабораторнi показники:
бiлiрубiн непрямий - 328 ммоль/л, Нb- 140
г/л, ер.- 4 · 1012 /л. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Гемолiтична хвороба новонароджених
B. Фiзiологiчна жовтяниця
C. Атрезiя жовчовидiльних шляхiв
D. Фетальний гепатит
E. Кон’юктивальна жовтяниця
129. Хворий 48-ми рокiв скаржиться на
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появу геморагiчних висипань на шкiрi. З
анамнезу: проведена iмплантацiя штучного клапана серця. Приймає антикоагулянти непрямої дiї (фенiлiн). Який показник
потрiбно контролювати?
A. МНВ (мiжнародне нормалiзоване вiдношення)
B. АЧТЧ (активований частковий тромбiновий час)
C. Фiбриноген
D. Кiлькiсть тромбоцитiв
E. РФМК (розчиннi фiбрин-мономернi
комплекси)
130. Хворий 40-ка рокiв лiкується у кардiологiчному вiддiленнi з приводу серцевосудинної патологiї. Отримує прямий антикоагулянт - гепарин. Який показник необхiдно контролювати, щоб уникнути ускладнень такої терапiї?
A. АЧТЧ (активований частковий тромбiновий час), кiлькiсть тромбоцитiв
B. МНВ (мiжнародне нормалiзоване вiдношення)
C. Фiбриноген
D. АТ-III (антитромбiн-III)
E. РФМК (розчиннi фiбрин-мономернi
комплекси)
131. Хвора 50-ти рокiв має скарги на слабкiсть, знижену працездатнiсть, пiтливiсть,
свербiння шкiри, втрату ваги, субфебрильну температуру, бiль у суглобах, збiльшенi
неболючi рухомi лiмфовузли. Гемограма:
Нb- 118 г/л, еритроцити - 4, 0 · 1012 /л, лейкоцити - 6 · 109 /л, тромбоцити - 320 · 109 /л.
Паличкоядернi - 6%, сегментоядернi - 72%,
моноцити - 8%, лiмфоцити - 14%, ШОЕ- 36
мм/год. У лiмфограмi наявнi клiтини РiдШтернберга. Який попереднiй дiагноз?
A. Лiмфогранулематоз
B. Туберкульоз лiмфатичних вузлiв
C. Iнфекцiйний мононуклеоз
D. Хронiчний лiмфолейкоз
E. Гострий лiмфолейкоз
132. При iнфекцiйному захворюваннi в цитоплазмi нейтрофiльних гранулоцитiв виявлено маленькi круглi плями, якi зафарбовуються в свiтло-синiй колiр при пофарбуваннi мазкiв кровi за Паппенгеймом. В
окремих нейтрофiлах цi плями мають неправильну форму i займають значну частину цитоплазми. Дайте назву описаним
морфологiчним змiнам:
A. Тiльця Князькова-Деле
B. Вакуолiзацiя цитоплазми
C. Токсична зернистiсть у цитоплазмi
D. Зерна Амато
E. Тiльця Жолi
133. Хворий 39-ти рокiв, поступив зi скаргами на головний бiль, пiдвищену темпе-
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ратуру до 38,5-39o C , озноб, кровоточивiсть
ясен, болi в суглобах. За 3 мiсяцi до надходження вперше зазначив бiль в грудинi.
У клiнiчному аналiзi: Нb- 75 г/л, еритроцити - 2, 5 · 1012 /л, кольоровий показник - 0,9,
лейкоцити - 2, 5 · 109 /л, базофiли - 0%, еозинофiли - 2%, паличкоядернi нейтрофiли 2%, сегментоядернi нейтрофiли - 32%, лiмфоцити - 60%, моноцити - 2%, тромбоцити
- 27 · 109 /л, ШОЕ- 55 мм/год. Дослiджено
лейкоконцентрат, виявлено 9,6% бластних
клiтин. При трепанобiопсiї виявлена бластна метаплазiя кiсткового мозку. Ваш лабораторний дiагноз:
A. Алейкемiчна форма гострого лейкозу
B. Еритромiєлоз
C. Хронiчний мiєлолейкоз
D. Гострий мiєлобластний лейкоз
E. Еритропоетична порфирiя
134. У хворого пiд час дослiдження загального аналiзу кровi виявлено: еритроцити 2, 1 · 1012 /л, гемоглобiн - 74 г/л, кольоровий
показник - 1,0, ретикулоцити - 12%, тромбоцити - 32 · 109 /л, лейкоцити - 45 · 109 /л,
еозинофiли - 0%, базофiли - 0%, паличкоядернi нейтрофiли - 0,5%, сегментоядернi нейтрофiли - 23,5%, лiмфоцити - 6%,
моноцити - 1%, ШОЕ- 54 мм/год. При дослiдженнi кiсткового мозку виявлено 93%
бластних клiтин. Ваш лабораторний дiагноз:
A. Гострий мiєлобластний лейкоз
B. Апластична анемiя
C. Мегалобластна анемiя
D. Хронiчний лiмфолейкоз
E. 135. Хвора 38-ми рокiв звернулася за консультацiєю до лiкаря-терапевта зi скаргами на появу дiлянок почервонiння на переднiй поверхнi лiвого стегна, правого плеча,
бiль в лiвому кульшовому суглобi. За 12
днiв до появи першої еритеми була в лiсi, на наступний день виявила клiща, що
присмоктався на переднiй поверхнi лiвого
стегна. Аналiз лiквору: лiмфоцити з явищами токсичної зернистостi та фрагментацiєю ядра, пiдвищення загального бiлка,
поодинокi багатоядернi гранулоцити i велика кiлькiсть активних IgM. Поставте лабораторний дiагноз:
A. Хвороба Лайма
B. Еритроцитопатiя
C. Апластична анемiя
D. Менiнгококцемiя
E. Енцефалiт
136. 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 ро-
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кiв 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
137. Пацiєнт 28-ми рокiв скаржиться на
загальну слабкiсть, стомлюванiсть, перiодичний бiль у правому пiдребер’ї. Лабораторнi дослiдження ЗАК: еритроцити 2, 6 · 1012 /л; Нb- 90 г/л; ретикулоцити 20%, тромбоцити - 199 · 109 /л; лейкоцити
- 6, 0 · 109 /л; еозинофiли - 0%, паличкоядернi нейтрофiли - 1%, сегментоядернi
нейтрофiли - 67%, лiмфоцити - 29%, моноцити - 2%, ШОЕ- 19 мм/год, мiкросфероцити; ЗАС: бiлок - негативний, глюкоза - негативний. Дослiдження плазми кровi: загальний бiлiрубiн - 28,0 мкмоль/л,
амiлаза - 51 Од/л, глюкоза - 5,8 ммоль/л,
АлАт- 42 Од/л, АсАт- 45 Од/л, холестерин
- 4,5 мкмоль/л, ПТI- 86%, ЛДГ- 340 МОд/л.
Осмотична резистентнiсть еритроцитiв: мiнiмальна - 0,70%, максимальна - 0,55%. Поставте лабораторний дiагноз:
A. Спадковий сфероцитоз
(хвороба Мiнковського-Шоффара)
B. B12 -дефiцитна анемiя
C. Хронiчна постгеморагiчна анемiя
D. Залiзодефiцитна анемiя
E. 138. Дитина 6,5 мiсяцiв народилася з масою
тiла 3200 г. На грудному вигодовуваннi до
2 мiсяцiв, потiм переведено на годування
розведеним коров’ячим молоком. У 4 мiсяцi з’явилися пiтливiсть, неспокiйний сон,
лякливiсть, дратiвливiсть. Голова збiльшена в розмiрi. Грудна клiтка сплощена, нижня апертура розгорнута, виражена гаррiсонова борозна, пальпуються ”чотки”. Дитина самостiйно не перевертається, не сидить, рухова активнiсть знижена. Данi лабораторних методiв дослiдження загальний аналiз кровi: Нb- 118 г/л, еритроцити 4, 3 · 1012 /л, лейкоцити - 6, 4 · 109 /л, паличкоядернi нейтрофiли - 3%, сегментоядернi
нейтрофiли - 23%, еозинофiли - 4%, лiмфоцити - 60%, моноцити - 10%, ШОЕ- 6
мм/год. Загальний аналiз сечi: епiтелiю -
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немає, слизу - немає, лейкоцити - 2-3 в полi зору, еритроцити - немає. В бiохiмiчному аналiзi: гiпокальцiємiя, гiпофосфатемiя,
збiльшення лужної фосфатази, ознаки ацидозу. У сечi: гiпокальцiємiя (проба Сулковича негативна). Поставте лабораторний
дiагноз:
A. Рахiт
B. Залiзодефiцитна анемiя
C. Гемолiтична анемiя
D. B12 -дефiцитна анемiя
E. Алiментарна анемiя
139. До лiкаря звернувся хворий 59-ти
рокiв, скаржиться на загальну слабкiсть,
нездужання, пiдвищену стомлюванiсть.
При оглядi виявлено генералiзоване збiльшення лiмфатичних вузлiв. В загальному аналiзi кровi: Hb- 124 г/л; еритроцити - 8, 5 · 1012 /л, кольоровий показник 1,1; тромбоцити - 112 · 109 /л; лейкоцити - 52 · 109 /л; ШОЕ- 24 мм/год. Клiтини
Боткiна-Гумпрехта - 10:100. Ваш лабораторний дiагноз:
A. Хронiчний лiмфолейкоз
B. Гострий мiєлобластний лейкоз
C. Мiєлофiброз
D. B12 -дефiцитна анемiя тяжкого ступеня
E. Геморагiчний дiатез
140. До лiкаря звернувся хворий 58-ми рокiв, який скаржиться на загальну слабкiсть, пiтливiсть, пiдвищену стомлюванiсть. Пальпується збiльшена болiсна селезiнка. В загальному аналiзi кровi: Hb- 108
г/л, еритроцити - 3, 3·1012 /л, КП- 0,85, тpомбоцити - 435 · 109 /л, лейкоцити - 245 · 109 /л,
базофiли - 6,5%, еозинофiли - 10%, пpомiєлоцити - 3%, мiєлоцити - 24%, метамiєлоцити - 21,5%, паличкоядернi - 17%,
сегментоядернi - 16%, лiмфоцити - 9,5%,
моноцити - 6,5%, ШОЕ- 22 мм/год. Ваш лабораторний дiагноз:
A. Хронiчний мiєлолейкоз, фаза акселерацiї
B. Хронiчний мiєлолейкоз, владний криз
C. Хронiчний мiєлолейкоз, хронiчна фаза
D. Геморагiчний васкулiт
E. Тромбоцитопенiчна пурпура
141. Хворий скаржиться на появу крововиливiв при незначнiй травмi, частi тривалi
носовi кровотечi, припухлiсть в дiлянцi колiнного суглоба. При обстеженнi в загальному аналiзi кровi вiдзначається анемiя,
час згортання кровi за Сухаревим: початок
5 хвилин, кiнець - 20 хвилин. Тромбоцити 180 · 109 /л. Тривалiсть кровотечi за Дуке 4 хвилини. Фiбриноген - 1,5 г/л. Яке захворювання можна припустити у хворого?
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A. Гемофiлiя
B. Тромбоцитопенiя
C. Вазопатiя
D. Геморагiчний васкулiт
E. Гострий нелiмфобластний лейкоз
142. До лiкарнi надiйшов чоловiк 86-ти рокiв зi скаргами на парестезiї у кiнцiвках,
печiння у язику, млявiсть. 18 рокiв тому
була операцiя з видалення шлунку. В клiнiчному аналiзi кровi: вмiст еритроцитiв 2, 0·1012 /л, Нb- 85 г/л, кольоровий показник
- 1,27. Поставте лабораторний дiагноз:
A. Дефiцит вiтамiну B12
B. Дефiцит вiтамiну C
C. Дефiцит вiтамiну B6
D. Дефiцит вiтамiну P
E. Дефiцит вiтамiну A
143. Дитина 9 рокiв. Скарги на головний
бiль, слабкiсть, бiль у горлi. Лiмфаденопатiя, петехiї на кiнцiвках. Загальний аналiз
кровi: еритроцити - 3 · 1012 /л, тромбоцити
- 50 · 109 /л, лейкоцити - 2, 5 · 109 /л. Лейкоформула: сегментоядернi нейтрофiли 32%, паличкоядернi - 2%, еозинофiли - 1%,
моноцити - 3%, лiмфоцити - 60%, бластнi
клiтини - 2%. Яке додаткове дослiдження
потрiбно зробити у першу чергу для визначення дiагнозу?
A. Пункцiя кiсткового мозку з подальшим
пiдрахуванням мiєлограми
B. Iмунофенотипування клiтин периферичної кровi
C. Цитохiмiчне дослiдження клiтин периферичної кровi
D. Трепанобiопсiя з подальшою гiстограмою
E. Молекулярно-генетичне дослiдження
144. Який найбiльш ймовiрний результат
аналiзу кровi буде спостерiгатися при мiєломнiй хворобi?
A. Нормохромна анемiя, значне збiльшення
ШОЕ
B. Лейкопенiя, значне зниження ШОЕ
C. Гiпохромна анемiя, лейкоцитоз
D. Лiмфолейкоз
E. Звичайна картина кровi
145. Надлишкове надходження в кров
естрогенiв внаслiдок персистенцiї фолiкула часто викликає матковi кровотечi. Яка
анемiя може розвинутися в такому випадку?
A. Хронiчна постгеморагiчна
B. Сидероахрестична
C. Серповидноклiтинна
D. Таласемiя
E. Мiкросфероцитарна
146. Хвора 14-ти рокiв, скаржиться на слабкiсть, запаморочення, прискорене серцебиття. В анамнезi: 28-денний менструаль-
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ний цикл, менорагiя. У кровi: Hb- 62,3 г/л,
ер.- 3, 02 · 1012 /л, КП- 0,6, лейк.- 6, 3 · 109 /л,
R- 0,3%; е- 1%, п- 5%, с- 65%, л- 24%, м5%, ШОЕ- 12 мм/год. Анiзоцитоз виражений за рахунок мiкроцитiв, зустрiчаються
шизоцити. Залiзо - 7 мкг/дл, трансферин 327 мг/дл, насичення трансферину залiзом
- 1,5%. Який дiагноз у хворої?
A. Залiзодефiцитна анемiя
B. Залiзорефрактерна анемiя
C. Гемолiтична анемiя
D. Апластична анемiя
E. Мегалобластна анемiя
147. 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
148. У жiнки пiсля ускладнених пологiв,
якi супроводжувалися значною крововтратою, дiагностована гiпохромна анемiя. Якi
патологiчнi форми еритроцитiв характернi
для такої анемiї?
A. Мiкроцити
B. Сфероцити
C. Макроцити
D. Мiшенеподiбнi еритроцити
E. Овалоцити
149. При плановому обстеженi пiдлiткiв,
що проживають в гiрськiй мiсцевостi, було виявлено збiльшення кiлькостi еритроцитiв i гемоглобiну в периферичнiй кровi.
Чим зумовлений наявний еритроцитоз?
A. Екзогенною гiпоксiєю
B. Бронхолегеневими захворюваннями
C. Серцевою недостатнiстю
D. Згущенням кровi внаслiдок великої
втрати рiдини
E. Легеневою недостатнiстю
150. Якi клiтини в кровi вiдносяться до елементiв патологiчної регенерацiї?
A. Мегалобласти
B. Полiхроматофiли
C. Нормоцити
D. Ретикулоцити
E. Еритроцити
151. Хворий 2 роки тому перенiс операцiю
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резекцiї пiлоричного вiддiлу шлунка. Спостерiгається слабкiсть, перiодична поява
темних кiл пiд очима, задишка. У кровi:
Hb- 79 г/л, еритроцити - 3, 0 · 1012 /л, КП0,85. Якi змiни еритроцитiв у мазку кровi
найбiльш характернi для даного стану?
A. Мегалоцити
B. Шизоцити
C. Мiкроцити
D. Овалоцити
E. Стоматоцити
152. Порушення синтезу ДНК та РНК виникає при:
A. Мегалобластнiй анемiї
B. Залiзодефiцитнiй анемiї
C. Апластичнiй анемiї
D. Гемолiтичнiй анемiї
E. Залiзорефрактернiй анемiї
153. Який з нижченаведених видiв гемолiтичної анемiї викликаний дефектом мембрани еритроцитiв?
A. Спадковий мiкросфероцитоз
B. Серповидноклiтинна анемiя
C. Аутоiмунна гемолiтична анемiя
D.
Анемiя
внаслiдок
недостатностi
глюкозо-6-фосфатдегiдрогенази
E. Таласемiя
154. Пацiєнту потрiбно зробити забiр кровi
для бiохiмiчних, коагулогiчних та гематологiчних дослiджень. Вкажiть порядок набору бiоматерiалу у пробiрки:
A. Пробiрка для бiохiмiчних (1) - коагулогiчних (2) - гематологiчних (3) дослiджень
B. Порядок забору може мати довiльний
характер
C. Пробiрка для гематологiчних (1) - коагулогiчних (2) - бiохiмiчних (3) дослiджень
D. Пробiрка для коагулогiчних (1) - гематологiчних (2) - бiохiмiчних (3) дослiджень
E. Рекомендовано вiдiбрати кров у один
шприц без антикоагулянту та розпiпетувати
у вiдповiднi пробiрки
155. У дитини, недавно оперованої з приводу зобу, рiвень Ca2+ в кровi становить 1,25
ммоль/л, виникають мимовiльнi судоми.
У чому ймовiрна причина зниження рiвня Ca2+ ?
A. Ушкодження/видалення паращитоподiбних залоз
B. Зниження активностi вiтамiну D
C. Пiдвищення активностi кальцитонiну
D. Пiдвищення рiвня загального бiлка
E. Зниження рiвня альбумiну
156. При пiдрахуваннi мiєлограми зустрiчаються клiтини округлої форми, розмiром
15-16 мкм в дiаметрi. Ядра їх вiдрiзняються нiжносiтчатою структурою хроматину, розрiзняються 2-3 ядерця блакитно-
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го кольору. Цитоплазма свiтлобазофiльна,
має перинуклеарну зону просвiтлення i мiстить до 10-15 нiжних, пилоподiбних азурофiльних гранул. Визначте ступiнь зрiлостi
цих клiтин:

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

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

161. У хворої 24-х рокiв пiсля прийому препаратiв салiцилової кислоти, якi вона приймала без рекомендацiї лiкаря, раптово виникла слабкiсть, пiдвищилася температура
тiла до 39o C , в ротовiй порожнинi з’явилися виразково-некротичнi ураження. При
дослiдженнi периферичної кровi: кiлькiсть
лейкоцитiв - 1 · 109 /л, кiлькiсть тромбоцитiв, еритроцитiв i показники Hb - в межах
норми, ШОЕ- 65 мм/год. При пiдрахуваннi лейкограми: паличкоядернi нейтрофiли2%, сегментоядернi нейтрофiли - 5%, мiстять грубу токсогенну зернистiсть; моноцити вiдсутнi, лiмфоцити - 93%. При вiдмiнi
лiкiв нормалiзувалася температура, поступово покращився загальний стан хворої. В
мазках периферичної кровi з’явилися моноцити, плазматичнi клiтини, поодинокi
мiєлоцити, метамiєлоцити. Про яку патологiю свiдчать такi змiни кровi?

157. На плановому оглядi у хлопчика 5-ти
рокiв в лейкоцитарнiй формулi виявлено:
паличкоядернi нейтрофiли - 2%; сегментоядернi нейтрофiли - 36%; еозинофiли - 5%;
лiмфоцити - 53%; моноцити - 4%. Якому з
перерахованих станiв вiдповiдає дана картина?
A. Лейкоцитарна формула дитини вiдповiдає другому перехрестовi
B. Iнфекцiйний лiмфоцитоз
C. Iнфекцiйний мононуклеоз
D. Гострий лейкоз
E. Хронiчний лiмфолейкоз
158. У жiнки на 6-му мiсяцi вагiтностi пiд
час огляду виявлено зниження кiлькостi
еритроцитiв та гемоглобiну, КП- 1,4. В мазку кровi виявляються мегалоцити, одиничнi оксифiльнi мегалобласти. Для якої анемiї характерна зазначена картина?
A. Мегалобластна
B. Апластична
C. Залiзодефiцитна
D. Гостра постгеморагiчна
E. Гемолiтична
159. При пiдрахуваннi мазка периферичної
кровi пацiєнта лаборант виявив клiтини
розмiром 10-12 мкм в дiаметрi, ядра яких
мають пiдковоподiбну форму та займають
меншу половину дiаметра клiтини. Хроматин ядер грудочковий, ядерця вiдсутнi. В
цитоплазмi i на поверхнi ядер розмiщується крупна зернистiсть темно-синього кольору. Визначте ряд i ступiнь зрiлостi цих
клiтин:
A. Базофiльнi метамiєлоцити
B. Еозинофiльнi метамiєлоцити
C. Еозинофiльнi мiєлоцити
D. Нейтрофiльнi метамiєлоцити
E. Базофiльнi мiєлоцити
160. 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. Гаптеновий агранулоцитоз
B. Мiєлотоксичний агранулоцитоз
C. Симптоматична нейтропенiя
D. Циклiчна нейтропенiя
E. Хронiчний лiмфолейкоз
162. У жiнки 32-х рокiв, пiсля операцiї з
приводу позаматкової вагiтностi, що супроводжувалась значною крововтратою,
спостерiгались: лейкопенiя, нейтропенiя,
тромбоцитоз i нормальнi показники Hb.
Починаючи з 2-ї доби, визначились ознаки
анемiї (Hb- 73 г/л, еритроцити - 2, 1 · 1012 /л).
На 3-ю добу спостерiгався ретикулоцитарний криз, який утримувався впродовж 10
днiв. Про що можуть свiдчити такi змiни
ретикулоцитозу?
A. Наявнiсть прихованої крововтрати
B. Гальмування регенерацiї еритропоезу
C. Розвиток сладж-синдрому
D. Нормальна регенерацiя еритропоезу
E. Мiєлотоксичний агранулоцитоз
163. До гематологiчного вiддiлення звернулась хвора 67-ми рокiв зi скаргами на слабкiсть, зниження якостi життя. Змiни кровi
характеризуються нормохромною нормоцитарною анемiєю, морфологiчними ознаками дисплазiї в клiтинах еритроїдного ряду та наявнiстю 35% кiльцевих сiдеробластiв в кiстковому мозку. Виражених ознак
дисплазiї в клiтинах iнших лiнiй мiєлопоезу
не вiдмiчається. Вмiст бластiв в кiстковому
мозку нижче 5%, а в ПК вони не визначаються. Яке захворювання кровi є найбiльш
iмовiрним у даної хворої?
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A. Рефрактерна анемiя з кiльцевими сiдеробластами
B. Хронiчний мiєлолейкоз
C. Гострий лейкоз
D. Рефрактерна анемiя з надлишком бластiв 2
E. Рефрактерна цитопенiя з мультилiнiйною дисплазiєю

A. Гострий мiєлолейкоз без ознак дозрiвання
B. Хронiчний мiєлолейкоз
C. Гострий мiєлолейкоз з мiнiмальними
ознаками диференцiювання
D. Рефрактерна анемiя з надлишком бластiв 1
E. Iнфекцiйний мононуклеоз

164. До гематологiчного вiддiлення надiйшов хворий 67-ми рокiв зi скаргами на геморагiчнi явища та iнфекцiйнi ускладнення. В периферичнiй кровi виявленi макроцитарна анемiя, тромбоцитопенiя, лейкопенiя. Нейтрофiли агранулярнi, гiпосегментованi. Кiстковий мозок - гiперклiтинний, спостерiгаються ознаки дисгранулоцитопоезу, дисеритро- та дисмегакарiоцитопоезу. Бластнi клiтини становлять 14%,
наявнi палички Ауера. Яке захворювання
кровi є найбiльш iмовiрним?

167. Дитина потрапила до лiкарнi у важкому станi. Шкiра та слизовi оболонки жовтушнi, спленомегалiя. Анемiя нормохромна.
Мiкросфероцитоз еритроцитiв та ретикулоцитоз. Зниження осмотичної резистентностi еритроцитiв. Висока непряма бiлiрубiнемiя. Проба Кумбса негативна. Який
дiагноз є найбiльш iмовiрним?

A. Рефрактерна анемiя з надлишком бластiв 2
B. Апластична анемiя
C. Рефрактерна анемiя з кiльцевими сидеробластами
D. Гострий лейкоз
E. Рефрактерна анемiя з надлишком бластiв
1
165. Змiни кровi хворого 67-ми рокiв характеризуються анемiєю, тромбоцитопенiєю
та нейтропенiєю. В периферичнiй кровi та
кiстковому мозку виявляються бласти, якi
складають 46%. При цитохiмiчному визначеннi активностi МПО та СЧБ пофарбування бластiв не спостерiгається (менше
3% позитивно реагуючих клiтин). Ваш попереднiй дiагноз:
A. Гострий мiєлоїдний лейкоз з мiнiмальними ознаками диференцiювання
B. Рефрактерна анемiя з надлишком бластiв
2
C. Гострий мiєломоноцитарний лейкоз
D. Апластична анемiя
E. Хронiчний мiєлолейкоз
166. В периферичнi кровi хворого 63-х
рокiв виявленi анемiя, тромбоцитопенiя i
нейтропенiя. Значний лейкоцитоз обумовлений збiльшенням кiлькостi бластiв. В
кiстковому мозку бластнi клiтини становлять 90%. Позитивнi реакцiї при виявленнi активностi МПО (мiєлопероксидази) та
при фарбуваннi СЧБ визначаються не менше нiж в 16% клiтин. Аномалiї хромосом
не встановленi. Поставте дiагноз:

A. Мiкросфероцитарна гемолiтична анемiя
B. Аутоiмунна гемолiтична анемiя
C. Залiзодефiцитна анемiя
D. Мегалобластна анемiя
E. Таласемiя
168. Клiнiчна картина стану хворого характеризується комбiнацiєю анемiчного
i геморагiчного синдромiв, iнфекцiйними
ускладненнями. Селезiнка не збiльшена. В
аналiзi периферичної кровi: панцитопенiя,
нейтропенiя, ретикулоцитопенiя. Бiопсiя
кiсткового мозку виявила жирове переродження, кiлькiсне зменшення кровотворного кiсткового мозку. Яку патологiю кровi можна припустити?
A. Апластична анемiя
B. Гемолiтична анемiя
C. Гострий лейкоз
D. Залiзодефiцитна анемiя
E. Мегалобластна анемiя
169. При проведеннi дослiдження загального аналiзу кровi хворого 54-х рокiв, який
перебуває в реанiмацiйному вiддiленнi у
вкрай важкому станi, встановлено: анемiя,
лейкопенiя та тромбоцитопенiя. Бластнi
клiтини в лейкоформулi становлять 58%,
в кiстковому мозку - 63%. Ознак дисплазiї
гранулоцитарного, еритроїдного та мегакарiоцитарного росткiв не спостерiгається.
При iмунофенотипуваннi на поверхневих
мембранах бластiв не виявляється експресiя антигенiв, специфiчних для клiтин лiмфоїдної, мiєлоїдної та мегакарiоцитарної
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
170. До гематолога звернувся хворий 63-х
рокiв зi скаргами на слабкiсть, зниження
маси тiла, бiль у кiстках, геморагiчнi прояви. Об’єктивно: спленомегалiя. В периферичнiй кровi визначається нормохромна
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анемiя, лейкоцитоз, тромбоцитоз. В лейкоформулi: анiзо- та пойкiлоцитоз еритроцитiв (пойкiлоцити в формi сльози), нормобласти, невеликий вiдсоток незрiлих клiтин гранулоцитарного ряду, помiрна базофiлiя, бласти - 3%, моноцити в межах
норми. Тромбоцити атиповi, великi, гiпогранулярнi. При гiстологiчному вивченнi
трепанобiоптату КМ визначається гiперклiтиннiсть з переважною пролiферацiєю
клiтин мегакарiоцитарного та гранулоцитарного ряду, редукцiя еритроїдного паростка. Бласти в межах норми. Мегакарiоцити
аномальнi, формують кластери з 3-10 клiтин. Яке захворювання кровi є найбiльш
iмовiрним?
A. Первинний мiєлофiброз
B. Хронiчний лiмфолейкоз
C. Есенцiальна тромбоцитемiя
D. Гострий лейкоз
E. Мiєломна хвороба
171. Хворий 62-х рокiв звернувся до лiкаря
зi скаргами на нестерпнi мiгренi, болi в кiстках та збiльшення селезiнки. В периферичнiй кровi - нейтрофiльний лейкоцитоз з
незначним зсувом влiво, помiрна базофiлiя
та еозинофiлiя, бласти не визначаються.
Гемоглобiн - 200 г/л, еритроцити - 7 · 109 /л,
тромбоцити - 430·109 /л. В кiстковому мозку
спостерiгається гiперплазiя, що обумовлена збiльшенням числа клiтинних елементiв
як норобластичного еритропоезу, так i iнших лiнiй мiєлопоезу. Бласти в межах норми. Яке захворювання кровi є найбiльш
iмовiрне?
A. Справжня полiцитемiя
B. Первинний мiєлофiброз
C. Бластний криз хронiчного мiєлолейкозу
D. Хронiчний лiмфолейкоз
E. Гострий лейкоз
172. При обстеженнi хворого 49-ти рокiв
виявленi спленомегалiя, панцитопенiя, мiєлофiброз. В периферичнiй кровi та кiстковому мозку наявнi лейкемiчнi клiтини середнього розмiру з помiрно широкою блiдоблакитною цитоплазмою з ”волосистими”
вiдростками, в яких при цитохiмiчному дослiдженнi виявляється активнiсть тартратрезистентної кислої фосфатази. Про яку
патологiю кровi можна думати?
A. Волосатоклiтинний лейкоз
B. Первинний мiєлофiброз
C. Хронiчний мiєлолейкоз
D. Гострий лiмфолейкоз
E. Гострий мiєлолейкоз
173. У хворого спостерiгається панцитопенiя в периферичнiй кровi на тлi гiперклiтинного кiсткового мозку з морфологiчними проявами дисплазiї однiєї лiнiї
мiєлопоезу. В лейкоформулi бласти не зустрiчаються, в кiстковому мозку їхнiй вмiст
становить до 5%. Яку патологiю системи
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кровi можна припустити?
A. Мiєлодиспластичний синдром
B. Мiєлопролiферативне новоутворення
C. Гострий лейкоз
D. Хронiчний лiмфолейкоз
E. 174. До лiкаря звернувся хворий 19-ти рокiв
зi скаргами на бiль у горлi, пiдвищення температури тiла, збiльшення та болючiсть задньошийних лiмфовузлiв. При дослiдженнi
лейкоформули було визначено 17% клiтин
розмiром вiд 15 до 30 мкм в дiаметрi, якi вiдрiзняються характерною базофiлiєю цитоплазми на периферiї клiтини з просвiтленням навколо ядра. Ядра рiзноманiтної форми, частiше моноцитоподiбнi, розташованi
переважно ексцентрично. Хроматин ядер
розташований безладно, у виглядi спиць,
проглядаються залишки нуклеолей. Яке
захворювання можна припустити у хворого?
A. Iнфекцiйний мононуклеоз
B. Хронiчний лiмфолейкоз
C. Iнфекцiйний лiмфоцитоз
D. Гострий лейкоз
E. Хронiчний моноцитарний лейкоз
175. В аналiзi кровi хворого 17-ти рокiв виявлено: нормохромна, нормоцитарна анемiя, ретикулоцитоз, кiлькiсть тромбоцитiв
та лейкоцитiв в межах норми. В мазку кровi до 72% еритроцитiв з численними шипами рiзного розмiру, розташованими на
рiзнiй вiдстанi один вiд одного на поверхнi
клiтини. В сироватцi кровi спостерiгається
зниження вмiсту холестерину, триглiцеридiв та фосфолiпiдiв. Для якої анемiї характернi такi змiни?
A. Акантоцитоз
B. Серповидноклiтинна
C. Мiкросфероцитарна
D. Стоматоцитарна
E. Овалоцитоз
176. Хвора 53-х рокiв з дiагнозом ХМЛ,
скаржиться на пiдвищену втому, слабкiсть,
пiтливiсть, субфебрильну температуру та
болi в лiвому пiдребер’ї. Визначається гепатоспленомегалiя. При дослiдженнi периферичної кровi виявлено: Hb- 108 г/л, RBC3, 4 · 1012 /л, WBC- 91 · 109 /л, PLT- 391 · 109 /л;
бласти - 5%; промiєлоцити - 4%, мiєлоцити
- 8%; метамiєлоцити - 6%; паличкоядернi
нейтрофiли - 22%; сегментоядернi нейтрофiли - 31%; еозинофiли - 8%; базофiли 5%; лiмфоцити - 9%; моноцити - 2%; ознак
дисплазiї не вiдмiчається. Визначте фазу
хронiчного мiєлолейкозу:
A. Розгорнута фаза
B. Фаза бластної кризи
C. Термiнальна фаза
D. Початкова фаза
E. Фаза акселерацiї
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177. Хворий 62-х рокiв потрапив до гематологiчного вiддiлення з лихоманкою,
слабкiстю, пiтливiстю, зниженням маси тiла, болем в дiлянцi селезiнки та кiстках,
наявнiстю вираженої гепатоспленомегалiї. Дослiдження кровi показало виражену анемiю, тромбоцитопенiю. В лейкоформулi: омолодження нейтрофiлiв кровi, кiлькiсть бластiв становить 32%, виражена еозинофiльно-базофiльна асоцiацiя.
Яку патологiю можна припустити?
A. Фаза бластного криза ХМЛ
B. Атиповий ХМЛ
C. Гострий мiєлобластний лейкоз
D. Розгорнута фаза ХМЛ
E. Фаза акселерацiї ХМЛ
178. У кровi хворого 17-ти рокiв, було виявлено трiаду Хазерiка. Якими з перелiчених
клiтинних елементiв вона представлена?
A. Гематоксилiнове тiло, феномен ”розетки”, клiтини Харгревеса
B. Тарт-клiтини, гематоксилiнове тiло,
уривки ядер цитоплазми
C. Паличкоядернi нейтрофiли, феномен
”розетки”, клiтини Харгревеса
D. Токсогенна зернистiсть нейтрофiлiв,
тарт-клiтини, феномен ”розетки”
E. Гематоксилiнове тiло, гiперсегментацiя
нейтрофiлiв, клiтини Харгревеса
179. В лейкоконцентратi хворої 19-ти рокiв
в цитоплазмi нейтрофiльних лейкоцитiв
виявлено округле безструктурне утворення свiтло-фiолетового кольору, що займає
центральну частину нейтрофiла, вiдтиснувши його ядро на периферiю клiтини. Рiдше
таке утворення виявляється в моноцитах,
подекуди розташоване зовнiшньоклiтинно, утворюючи в оточеннi фагоцитiв фiгури ”розеток”. Для якого патологiчного
стану характерна дана картина?
A. Системний червоний вовчак
B. Мiєлодиспластичний синдром
C. Лiмфома Ходжкiна
D. Плазмоцитома
E. Лiмфома Беркiтта
180. У пунктатi кiсткового мозку хворого
виявлено клiтини розмiром 20-25 мкм, якi
мають неправильну округло-овальну форму, маленьке щiльне ядро, ядерця вiдсутнi.
Подекуди зустрiчаються двоядернi клiтини. Цитоплазма має характерну порожнисту, пiнисту структуру. Цитохiмiчне дослiдження: дифузна реакцiя на лiпiди, слабка
РАS-реакцiя та висока активнiсть неспецифiчної естерази. Якi клiтини виявленi в
пунктатi кiсткового мозку?
A. Клiтини Нiмана-Пiка
B. Клiтини Гоше
C. Мегалобласти
D. Клiтини Лангерганса
E. Мiєломнi клiтини
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181. Морфологiчнi ознаки еритроцитiв при
B12 -дефiцитнiй анемiї:
A. Макроцитоз, iнтенсивне забарвлення
(гiперхромiя)
B. Мiкроцитоз, блiде забарвлення зi значним просвiтленням у центрi
C. Серпоподiбнi еритроцити
D. Овалоцити
E. Мiкроцити, сфероцити
182. Найбiльш точний метод пiдрахунку
тромбоцитiв:
A. Кондуктометричний
B. У камерi Горяєва iз застосуванням хлориду кокаїну
C. У камерi Горяєва iз застосуванням оксалату амонiю
D. За допомогою капiляра Панченкова
E. 183. При пiдрахунку лейкограми виявлено 5% клiтин розмiром 9-12 мкм. Ядерноцитоплазматичне спiввiдношення зсунуто
на користь цитоплазми. Ядра у виглядi паличок, джгутiв або пiдковоподiбнi. Хроматин щiльної структури. Цитоплазма рожева з фiолетовою зернистiстю. Назвiть цi
клiтини:
A. Паличкоядерний нейтрофiл
B. Нейтрофiльний мiєлоцит
C. Паличкоядерний еозинофiл
D. Базофiльний метамiєлоцит
E. Еозинофiльний метамiєлоцит
184. При пiдрахунку лейкограми хворого
лаборант виявив 2% клiтин розмiром 12-14
мкм. Ядерно-цитоплазматичне спiввiдношення менше одиницi. Ядро складається з
двох, рiдше трьох великих симетричних сегментiв. Цитоплазма забарвлюється слабкобазофiльно, мiстить велику кiлькiсть
специфiчних ацидофiльних гранул розмiрами 0,5-1,5 мкм. Назвiть цi клiтини:
A. Еозинофiл
B. Базофiльний метамiєлоцит
C. Паличкоядерний нейтрофiл
D. Базофiл
E. Еозинофiльний метамiєлоцит
185. Хворий 27-ми рокiв госпiталiзований
зi скаргами на пiдвищення температури тiла, свербiж шкiри, пiтливiсть, збiльшення
шийних та пахвових лiмфовузлiв. В пунктатi лiмфовузла виявленi клiтини 40-50
мкм в дiаметрi, якi мають 2 дзеркально
розташованих ядра. Ядра овальнi або округлi, хроматин тонкодисперсний, рiвномiрно розподiлений по ядру. В кожному ядрi
є нуклеола. Цитоплазма сiро-блакитна,
однорiдна, дрiбно-вакуолiзована, з дещо
фестончастим краєм. Назвiть цi клiтини:
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A. Березовського-Штернберга
B. Епiтелiоїднi
C. Лiмфоїднi
D. Пирогова-Ланхганса
E. 186. Тривалiсть життя мiєлобластiв становить?
A. 18 годин
B. 36 годин
C. 104 години
D. 144 години
E. 4 днi
187. У кiстковому мозку здорових дорослих
людей кiлькiсть моноцитiв коливається в
межах?
A. 0,7 - 3,1%
B. 12,8 - 23,7%
C. 7 - 12%
D. 8,9 - 16,9%
E. 4,3 - 13,7%
188. При залiзодефiцитнiй анемiї середня
концентрацiя Нb у еритроцитi (МСНС)
становить:
A. Менше 33%
B. 33-37%
C. Менше 37%
D. Менше 40%
E. Менше 25%
189. Дiагноз B12 -дефiцитної анемiї встановлюється за наявностi наступних змiн з боку
периферичної кровi:
A. Гiперхромна анемiя, макро- та мегалоцитоз, гiперсегментацiя ядер нейтрофiлiв,
тiльця Жоллi, зменшена кiлькiсть ретикулоцитiв
B. Гiпохромна анемiя, макроцитоз, гiперсегментацiя ядер нейтрофiлiв, зменшена
кiлькiсть ретикулоцитiв
C. Нормохромна анемiя, макро- та мегалоцитоз, гiперсегментацiя ядер нейтрофiлiв,
зменшена кiлькiсть ретикулоцитiв
D. Гiпохромна анемiя, макро- та мегалоцитоз, гiперсегментацiя ядер нейтрофiлiв,
тiльця Жоллi, збiльшена кiлькiсть ретикулоцитiв
E. Гiперхромна анемiя, гiперсегментацiя
ядер нейтрофiлiв, нормальна кiлькiсть
ретикулоцитiв
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190. У периферичнiй кровi хворих на
спадковий мiкросфероцитоз (хвороба
Мiнковського-Шоффара) серед еритроцитiв переважають:
A. Сфероцити
B. Овалоцити
C. Стоматоцити
D. Еритрокарiоцити
E. Нормальнi еритроцити
191. При хворобi Вiллебранда I типу спостерiгаються наступнi змiни синтезу крупномолекулярного бiлка (VIII:ФВ):
A. Зниження кiлькiсного синтезу без порушення його структури та активностi
B. Збiльшення кiлькiсного синтезу без
порушення його структури та активностi
C. Зниження кiлькiсного синтезу з порушенням його структури та активностi
D. Порушення його структури та активностi
без зниження кiлькiсного синтезу
E. Вiдсутнi змiни синтезу крупномолекулярного бiлка (VIII:ФВ)
192. Абсолютним критерiєм гострого лейкозу є:
A. Бластнi клiтини в кiстковому мозку (за
мiєлограмою) бiльш 20%
B. Наявнiсть баластних клiтин в периферичнiй кровi в будь-якiй кiлькостi
C. Бластнi клiтини в кiстковому мозку (за
мiєлограмою) менш 20%
D. Бластнi клiтини в кiстковому мозку (за
мiєлограмою) бiльш 50%
E. Бластна iнфiльтрацiя будь-якого органу
або тканини
193. Абсолютним критерiєм В-клiтинного
хронiчного лiмфолейкозу є:
A. Iмунофенотип пухлинних клiтин CD5+,
CD19+, CD20+, CD23+
B. Iмунофенотип пухлинних клiтин CD5+,
CD19+, CD20+, CD23-, Ki67 50%
C. Абсолютний лiмфоцитоз в кровi, лiмфаденопатiя периферичних лiмфатичних
вузлiв, спленомегалiя
D. Абсолютний лiмфоцитоз в периферичнiй кровi бiльш 5,0 тис/мкл
E. Лiмфоцитоз кiсткового мозку бiльш 30%
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1. При мiкроскопiчному дослiдженнi
жовчi у хворого були виявленi лейкоцитоїди. У яких порцiях жовчi вони виявляються?
A. Порцiї В i С
B. Порцiя В
C. Порцiя А
D. Порцiя С
E. Порцiї А, В, С
2. У нормi вiдносна щiльнiсть спинномозкової рiдини, отриманої при люмбальнiй
пункцiї, 1,006-1,007. У нейрохiрургiчне вiддiлення був доставлений хворий з дiагнозом - закрита черепно-мозкова травма. Як
змiниться даний показник у хворого?
A. Зросте до 1,015
B. Зменшиться до 1,003
C. 1,006
D. 1,007
E. Не змiниться
3. У нормi в лiкворi присутнi тiльки лiмфоцити i моноцити. Яка кiлькiсть клiтин лiмфоцитiв при мiкроскопiчному дослiдженнi
в нормi мiститься в спинномоковiй рiдинi?
A. 8-10 клiтин лiмфоцитiв
B. 1-5 клiтин лiмфоцитiв
C. 1-2 клiтини лiмфоцитiв
D. 5-8 клiтин лiмфоцитiв
E. 2-3 клiтини лiмфоцитiв
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A. Гiперациднiсть
B. Нормоациднiсть
C. Гiпоациднiсть
D. Анациднiсть
E. 7. У хворої 60-ти рокiв при мiкроскопiчному дослiдженнi жовчi виявили багато холестеринових пластiвцiв та кристалiв холестерину, при бiохiмiчному дослiдженнi
жовчi - пiдвищення рiвню холестерину та
зниження холатохолестеринового коефiцiєнту. Для якого захворювання характернi
такi змiни?
A. Жовчнокам’яна хвороба
B. Хронiчний безкам’яний холецистит
C. Хронiчний гепатит
D. Хронiчний панкреатит
E. 8. У хворої 45-ти рокiв свербiж та печiння в
пiхвi, сирнистi видiлення з статевих шляхiв.
Яке дослiдження найбiльш iнформативне
для уточнення дiагнозу?
A. Бактерiоскопiчне дослiдження
B. Серологiчне дослiдження
C. Тести функцiональної дiагностики
D. Цитологiчне дослiдження
E. -

4. Хвора 59-ти рокiв, скаржиться на рiзi i
бiль при сечовипусканнi. Сеча мутна з запахом амiаку. Питома вага - 1018, реакцiя
лужна, при мiкроскопiї - багато лейкоцитiв. Про яку патологiю можна думати?

9. Хвора 48-ми рокiв поступила в iнфекцiйне вiддiлення з дiагнозом: лептоспiроз. На
6-й день лiкування стан рiзко погiршився: з’явилися сонливiсть, болi в попереку, судоми. Дiурез - 95 мл/добу. Кров: ер.2, 3 · 1012 /л, лейк.- 12 · 109 /л, креатинiн - 438
мкмоль/л, сечовина - 13,0 ммоль/л. Про що
свiдчать такi лабораторнi показники?

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

A. Гостра ниркова недостатнiсть
B. Гостра печiнкова недостатнiсть
C. Хронiчний пiєлонефрит
D. Iшемiчний iнсульт
E. Iнфаркт нирок

5. Хворий 68-ми рокiв скаржиться на пiдвищену температуру тiла до 38o C , кашель
з харкотинням. В аналiзi харкотиння макрофаги, лейкоцити, кристали гематоїдину, пневмококи. Який попереднiй дiагноз?

10. У хворої бiль у правому пiдребер’ї, нудота, блювання. Лабораторнi показники:
гiпербiлiрубiнемiя, бiлiрубiнурiя, позитивна реакцiя на жовчнi пiгменти, активнiсть
лужної фосфатази пiдвищена, активнiсть
амiнотрансфераз нормальна, рiвень холестерину в сироватцi кровi пiдвищений.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Крупозна пневмонiя
B. Хронiчний бронхiт
C. Гострий бронхiт
D. Бронхоектатична хвороба
E. 6. У хворого 35-ти рокiв дiагностований
хронiчний гастрит. Пiд час iнтрагастральної рН-метрiї концентрацiя вiльних водневих iонiв у пiлоричному вiддiлi шлунку була 1,2. Про що свiдчить таке значення рН?

A. Механiчна жовтяниця
B. Цироз печiнки
C. Iнфекцiйний гепатит
D. Гемолiтична жовтяниця
E. Первинний рак печiнки
11. Хворий 35-ти рокiв надiйшов у лiкарню
з явищами iнтоксикацiї: блювання, запаморочення, головний бiль. В анамнезi: перенесений грип 3 тижнi тому. У сечi: вiдносна
густина - 1,021; бiлок - 5 г/л, гематурiя. У
плазмi кровi: бiлок - 45 г/л, альбумiн - 49%,
α2 -глобулiни - 20%, креатинiн сироватки
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кровi - 120 мкмоль/л. Який лабораторний
дiагноз?

нi епiтелiальнi клiтини. Для якої патологiї
характернi такi змiни сечi?

A. Гострий гломерулонефрит
B. Хронiчний гломерулонефрит
C. Гострий пiєлонефрит
D. Туберкульоз нирок
E. Нефротичний синдром

A. Гострий уретрит
B. Цистит
C. Пiєлонефрит
D. Гострий цистит
E. Хронiчний уретрит

12. У препаратi вагiнального мазку виявлена у великiй кiлькостi кокова флора. Видно обривки цитоплазми, голi ядра епiтелiю. Визначте тип мазка:

17. У жiнки 25-ти рокiв безплiддя. Кольпоцитологiчна картина: в I-II половинi менструального циклу характеризується високим iндексом визрiвання IВ вiд 0/30/70 до
0/0/100, ЕI i КI вiд 50 до 100%. Фон мазка
постiйно свiтлий, прозорий, клiтини розташованi роздiльно, палички Дедерлейна i
лейкоцити вiдсутнi. Охарактеризуйте тип
мазка:

A. Атрофiчний
B. Змiшаний
C. Пролiферативний
D. Промiжний
E. Цитолiтичний
13. У хворого в нативному препаратi жовчi
(порцiя А i Б) виявленi круглi дистрофiчно
змiненi клiтини цилiндричного епiтелiю 12палої кишки, якi на 1/3 перевищують дiаметр лейкоцита. Яку назву мають цi клiтини?
A. Лейкоцитоїди
B. Лiпофаги
C. Макрофаги
D. Лейкоцити
E. Мiкролiти
14. У хворого стул один раз на добу, щiльної
консистенцiї, з гнильним запахом, реакцiя
- лужна. Мiкроскопiчно - пласти неперетравлених м’язових волокон, вкритих сарколемою, пласти сполучної тканини, перетравлена клiтковина, багато кристалiв
оксалату кальцiю. Для якого синдрому характерна така копрограма?
A. Ахлоргiдрiя
B. Гiперхлоргiдрiя
C. Недостатня активнiсть ферментiв пiдшлункової залози
D. Ахолiя
E. Порушення моторики кишечника
15. У хворого стул 3 рази на добу, кашоподiбний, насиченого коричневого кольору,
реакцiя на кров - позитивна. При мiкроскопiї - в тяжах слизу еритроцити, велика
кiлькiсть нейтрофiлiв i еозинофiлiв, дистрофiчно змiненi епiтелiальнi клiтини. Для
якої патологiї характерна така копрограма?
A. Виразковий алергiчний колiт
B. Бродильний колiт
C. Ентерит
D. Дуоденiт
E. Гастрит
16. В лабораторiю доставлена сеча, злегка каламутна, рН- 6,0, вiдносна щiльнiсть 1,20, слiди бiлка, осад - незначний. При мiкроскопiї - слиз, уретральнi нитки, велика
кiлькiсть лейкоцитiв, дегенеративно змiне-

A. Гiперестрогенний, ановуляторний
B. Гiпоестрогенний, ановуляторний
C. Атрофiчний
D. Змiшаний
E. Цитолiтичний
18. У жiнки 42-х рокiв скарги на густi, з
неприємним запахом, видiлення з пiхви.
При цитологiчному дослiдженнi вагiнальних мазкiв, пофарбованих за Папенгеймом
i за Грамом - всi поля зору густо вкритi
грамнегативною i грамварiабельною коковою i кокобацилярною флорою, яка нашаровується на поверхневi клiтини. Такi клiтини укрупненi i носять назву ”ключовi”.
Лейкоцити i лактобактерiї - вiдсутнi. Визначте найбiльш iмовiрний дiагноз:
A. Бактерiальний вагiноз
B. Неспецифiчний вагiнiт
C. Змiни характернi для ураження хламiдiйною iнфекцiєю
D. Змiни характернi для ураження вiрусом
простого герпесу
E. Змiни характернi для ураження вiрусом
папiломи людини
19. У жiнки 25-ти рокiв пiсля травми правої
молочної залози з’явились болючi дiлянки затвердiння. При цитологiчному дослiдженнi пунктату молочної залози - велика
кiлькiсть лiпофагiв, краплини жиру, лейкоцити i епiтелiальнi клiтини з жировою дистрофiєю. Поряд - клiтини з рiвномiрною
структурою хроматину, з ядрами, розташованими центрально i ексцентрично, деякi
- з дрiбними поодинокими ядерцями. Яке
захворювання є найбiльш iмовiрним для
наведеної цитограми?
A. Лiпогранульома
B. Фiброзна мастопатiя
C. Гострий мастит
D. Абсцес грудної залози
E. Пролiферативний фiброаденоматоз
20. При проведеннi дослiдження харкотиння отриманi наступнi результати: кiлькiсть - 350 мл, характер - тришаровий, кон-
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систенцiя рiдка, буруватого кольору, має
гнильний запах. Лейкоцити - 25-30 в полi
зору, зруйнованi, еритроцити - 5-7 в полi зору, велика кiлькiсть макрофагiв i скупчення кристалiв гематоїдину, фiбрин, пробки
Дiтриха, еластичнi волокна, детрит з великою кiлькiстю рiзноманiтної флори. Про
яке захворювання слiд думати?
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крупозної пневмонiї, було проведено бактерiологiчне дослiдження промивних вод
бронхiв, яке пiдтвердило зростання колонiй роду Candida. Якi елементи в мокротиннi можуть пiдтвердити кандидомiкоз?

A. Прорив абсцесу легенi в бронх
B. Туберкульоз легенiв
C. Бронхiальна астма
D. Крупозна пневмонiя
E. Актиномiкоз легенiв

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

21. При проведеннi дослiдження харкотиння отриманi наступнi результати: кiлькiсть
- 10 мл, характер - склоподiбний, консистенцiя в’язка, свiтлого кольору, без запаху. Лейкоцити - 3-5 в полi зору, еритроцити
i макрофаги - поодинокi в полi зору, невеликi скупчення еозинофiлiв, безбарвнi
блискучi кристали у виглядi ромбiв, спiралi Куршмана 1-2 в полi зору, цилiндричний
епiтелiй поодинокий в препаратi. Яке захворювання можна припустити?

25. Про яку патологiю можна думати, якщо
у хворого в отриманому харкотиннi кiлькiстю 16 мл, характер - гнiйно-слизовий,
консистенцiя - в’язка, жовто-сiрого кольору, смердючого запаху. Лейкоцити на все
поле зору, еритроцити i макрофаги - поодинокi в полi зору, цилiндричний епiтелiй
- поодинокий в препаратi, велика кiлькiсть
еластичних волокон, виявленi епiтелiоїднi клiтини i поодинокi клiтини ПироговаЛангханса?

A. Бронхiальна астма
B. Абсцес легенiв
C. Крупозна пневмонiя
D. Туберкульоз легенiв
E. Емфiзема легенiв

A. Туберкульоз легенiв
B. Бронхiальна астма
C. Абсцес легенiв
D. Крупозна пневмонiя
E. Бронхоектатична хвороба

22. При проведеннi дослiдження харкотиння отриманi наступнi результати: кiлькiсть
- 40 мл, характер - слизовий, консистенцiя
в’язка, свiтлого кольору, без запаху. Лейкоцити - до 10 в полi зору, еритроцити i
макрофаги - поодинокi в полi зору, шари
епiтелiоцитiв бронхiв, спiралi Куршмана 1-2 в полi зору, кокова флора - велика кiлькiсть. Про яке захворювання слiд думати?

26. Дiвчинка 12-ти рокiв, поступила в стацiонар зi скаргами на болi в поперековiй
областi i внизу живота, частi болючi сечовипускання, малими порцiями. Температура тiла значно пiдвищена (до 40o C ).
При дослiдженнi сечi встановлено: вiдносна густина - низька, реакцiя - кисла, бiлок
- 0,8 г/л, значна пiурiя, мiкрогематурiя. При
проведеннi посiву сечi отримано рiст E. coli
(200000 мiкробних тiл/мл). Для якого захворювання характернi данi змiни сечi?

A. Гострий бронхiт
B. Бронхiальна астма
C. Абсцес легенiв
D. Крупозна пневмонiя
E. Хронiчний бронхiт
23. 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
24. У хворого, який тривалий час отримував антибактерiальну терапiю з приводу

A. Гострий пiєлонефрит
B. Гострий гломерулонефрит
C. Цистит
D. Амiлоїдоз
E. Нефротичний синдром
27. Хворий 28-ми рокiв, поступив зi скаргами на рiзку слабкiсть, набряк обличчя,
гомiлок, головний бiль. Скарги з’явилися
раптово через тиждень пiсля перенесеної
ангiни, одночасно рiзко зменшилася кiлькiсть видiленої сечi, яка має червоно-бурий
колiр. Аналiз сечi: дiурез - 300 мл, колiр червоно-бурий, прозорiсть - мутна, вiдносна густина - 1030, реакцiя - слабокисла.
Мiкроскопiя сечi: нирковий епiтелiй - 5-6 в
п/з, лейкоцити - 4-6 в п/з, еритроцити понад
80 в п/з, цилiндри гiалiновi - 1-2 в п/з, цилiндри зернистi - 1-2 в п/з. Бiлок - 4 г/л. Для
якого захворювання характернi данi змiни
сечi?
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A. Гострий гломерулонефрит
B. Гострий пiєлонефрит
C. Цистит
D. Амiлоїдоз
E. Нефротичний синдром

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

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

32. У хворого 40-ка рокiв раптово розвинувся правобiчний гемiпарез, порушення
мови, незначний головний бiль. На КТ гiподенсивний осередок в лiвiй пiвкулi. В
лiкворi - позитивна реакцiя Вассермана.
Був встановлений дiагноз: нейросифiлiс.
Який показник рН в лiкворi найбiльш iмовiрний?

A. Сечокам’яна хвороба
B. Хронiчна ниркова недостатнiсть
C. Гострий пiєлонефрит
D. Цистит
E. Нефротичний синдром
29. При проведеннi аналiзу сечi хворого
встановлено: сеча каламутна, стiйка пiурiя (нейтрофiли переважно цвяхоподiбної
форми), мiкрогематурiя (еритроцити переважно вилуженi). Виявлено: гiгантськi
багатоядернi клiтини, схожi на клiтини
Пирогова-Лангханса, епiтелiоїднi клiтини.
У зафарбованих за Цiлем-Нiльсеном препаратах спостерiгаються кислотостiйкi бактерiї. Яку патологiю можна припустити?
A. Туберкульоз нирок
B. Хронiчний пiєлонефрит
C. Гостра ниркова недостатнiсть
D. Нефротичний синдром
E. Цистит
30. Чоловiк 38-ми рокiв, одружений 15 рокiв, дiтей немає. Дружина здорова. Дослiдження еякуляту без вiдхилень вiд норми.
Якi дослiдження доцiльно провести для з’ясування причин безплiддя?
A. Iмунологiчнi дослiдження
B. Генiтографiя
C. Генетичнi дослiдження
D. Бiохiмiчнi дослiдження
E. Бактерiологiчнi дослiдження
31. Хворий 75-ти рокiв поступив у лiкарню
з лихоманкою, слабкiстю, продуктивним
кашлем. Аналiз мокротиння: колiр сiрий,
консистенцiя драглиста, форма зерниста.
Мiкроскопiчно: лейкоцити - невелика кiлькiсть, еритроцити - поодинокi в п/з, альвеолярнi клiтини, частково у станi жирової дистрофiї - велика кiлькiсть, епiтелiй
бронхiв, частково метаплазований - невелика кiлькiсть, мiкобактерiї туберкульозу
не виявлено. Про яке захворювання можна
думати в даному випадку?

A. 8,5
B. 7,4
C. 5,5
D. 6,9
E. 4,2
33. У дiвчини 12-ти рокiв раптово пiдвищилася температура тiла до 39o C , виник
головний бiль, бiль у м’язах. При оглядi:
позитивний менiнгеальний синдром. Пiсля
проведення люмбальної пункцiї стан значно покращився. В спинномозковiй рiдинi виявлено пiдвищення тиску до 400 мм
вод.ст., лiквор прозорий, безколiрний, бiлок - 0,37 г/л, цукор - 3,2 ммоль/л. Незначний лiмфоцитарний плеоцитоз. Встановiть попереднiй дiагноз:
A. Серозний менiнгiт
B. Полiомiєлiт
C. Туберкульозний менiнгiт
D. Клiщовий енцефалiт
E. Субарахноїдальний крововилив
34. Пацiєнт 68-ми рокiв, госпiталiзований
в пульмонологiчне вiддiлення з дiагнозом
бронхiальна астма. Скаржиться на перiодичнi напади ядухи, кашель з невеликою
кiлькiстю в’язкого мокротиння. Що можливо виявити при мiкроскопiї мокротиння?
A. Еозинофiли, спiралi Куршмана, кристали
Шарко-Лейдена
B. Нейтрофiли, спiралi Куршмана
C. Еозинофiли, еластичнi волокна
D. Плазматичнi клiтини, клiтини епiтелiю
E. Нейтрофiли, еластичнi волокна
35. У пацiєнта 70-ти рокiв, з дiагнозом: рак
легенi IV ступеня раптово пiд час сильного нападу кашлю почала видiлятися з рота
червона пiниста кров. Що можна виявити в
аналiзi мокротиння?
A. Альвеолярнi клiтини, еластичнi волокна,
еритроцити не змiненi, атиповi клiтини
B. Нейтрофiли, еозинофiли
C. Нейтрофiли, епiтелiальнi клiтини
D. Епiтелiальнi, альвеолярнi клiтини, еластичнi волокна
E. Еозинофiли, спiралi Куршмана
36. Хворий 32-х рокiв. Турбує кашель з хар-
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котинням, задишка, болi в грудях, температура тiла - 37,8o C , слабкiсть. Хворiв на
пневмонiю чотири рази. У кровi: лейкоцитоз iз зсувом влiво, ШОЕ- 25 мм/год.
Знижений рiвень IgG, M, пiдвищенi iмуннi
комплекси. Сеча - без особливостей. Харкотиння: об’єм 400 мл за добу, нейтрофiли,
еластичнi волокна. Мiкобактерiї не виявляються. Який попереднiй дiагноз?
A. Бронхоектатична хвороба
B. Гостра пневмонiя
C. Туберкульоз
D. Карциноїд
E. Пневмоторакс
37. Хворий 45-х рокiв, слюсар. Скарги: важкiсть, болi в грудi, пiдвищення температури тiла, приступи вираженої задухи, пiд час
якої видiляється невелика кiлькiсть харкотиння. У кровi: помiрний лейкоцитоз, еозинофiлiя. ШОЕ- 13 мм/год. Сеча - без особливостей. Мiкроскопiя мокротиння - нейтрофiли, багато еозинофiлiв, спiралi Куршмана, кристали Шарко-Лейдена. Про яку
патологiю можна думати?
A. Бронхiальна астма
B. Гостра пневмонiя
C. Муковiсцидоз
D. Саркоїдоз
E. Бронхоектатична хвороба
38. Хворий поступив до лiкарнi з дiагнозом
туберкульоз. У мокротиннi знайденi патологiчнi домiшки у виглядi рисоподiбних зерен, при їх мiкроскопiї: лейкоцити, переважно в станi напiврозпаду i розпаду - велика
кiлькiсть, альвеолярнi клiтини - подекуди,
клiтини епiтелiю бронхiв, переважно метаплазованi - поодинокi, еластичнi волокна
- мiсцями. Яке додаткове дослiдження мокротиння необхiдно провести хворому для
постановки дiагнозу?
A. Фарбування мокротиння за ЦiлемНiльсеном
B. Рентгенографiю грудної клiтини
C. Фарбування мокротиння за Грамом
D. Дослiдження на наявнiсть яєць аскариди
E. Дослiдження мокротиння на ехiнококоз
39. Хворий 55-ти рокiв поступив з загостренням бронхоектатичної хвороби. Аналiз мокротиння: 600 мл, запах гнилiсний,
сiрувато-жовте, слизово-гнiйне, помiрно
в’язке, грудочково-клочковате. Мiкроскопiчно: лейкоцити - велика кiлькiсть, еритроцити - подекуди, альвеолярнi клiтини помiрна кiлькiсть, мiсцями в скупченнях,
епiтелiй бронхiв - поодинокi, еластичнi волокна - подекуди, мiкобактерiї туберкульозу не виявлено. Якi характернi елементи ще можливо виявити у мокротиннi при
бронхоектатичнiй хворобi?
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A. Пробки Дiтриха
B. Кристали Шарко-Лейдена
C. Коралоподiбнi волокна
D. Клiтини плоского епiтелiю
E. Вiдбитки епiтелiю язика
40. Звернувся хворий зi скаргами на слабкiсть, втомлюванiсть, кашель з харкотинням. Макроскопiчно: харкотиння гнiйне з сiрувато-жовтуватими зернами. При
мiкроскопiчному дослiдженi препаратiв,
фарбованих за Грамом на фонi великої
кiлькостi лейкоцитiв виявленi нитки мiцелiю темно-синього кольору з потовщенням
на кiнцях рожевого кольору. Про яке захворювання можна думати?
A. Актиномiкоз легень
B. Пневмококова пневмонiя
C. Хронiчний бронхiт
D. Бронхiальна астма
E. Гострий бронхiт
41. При дослiдженнi калу встановлено:
консистенцiя калу - рiдка, запах - гнильний,
рН- 8,5, при мiкроскопiї виявлена помiрна
кiлькiсть м’язових волокон, перетравлена клiтковина, крохмаль, солi жирних кислот, кристали трипельфосфату, лейкоцити iз дегенеративними змiнами. Який дiагноз можна припустити?
A. Гнильна диспепсiя
B. Бродильний колiт
C. Спастичний колiт
D. Виразково-некротичний колiт
E. 42. Хвора, 41 рiк, поступила зi скаргами на
перiодичнi ниючi болi в поперековiй областi. У сечi: питома вага - 1004, рН- 5,0, протеїнурiя до 0,7 г/добу. Осад сечi - цегляночервоний. Мiкроскопiчно - лейкоцити до
6-7 в полi зору мiкроскопу, еритроцити до
8-10 в полi зору, переважно змiненi (дисморфнi). Епiтелiй нирки, частково жирно
перероджений, 1-2 не в кожному полi зору
мiкроскопу. Цилiндри: кров’янi та зернистi
- 1-2 не в кожному полi зору мiкроскопу,
жирно зернистi - 1-2 в препаратi. Який дiагноз можна припустити?
A. Хронiчний гломерулонефрит
B. Хронiчний пiєлонефрит
C. Гостра ниркова недостатнiсть
D. Туберкульоз нирок
E. Нефротичний синдром
43. Хвора має скарги на болi в поперековiй
областi. У сечi: дiурез - 1,5 л, колiр - жовтий, прозорiсть - каламутна, рН- 5, питома
вага - 1020, бiлок - 0,066 г/л, осад - оранжевий, кристалiчний. Мiкроскопiчне дослiдження осаду сечi: лейкоцити - поодинокi
в полi зору, еритроцити незмiненi - поодинокi в полi зору, епiтелiй сечового мiхура 2-3 в полi зору, цилiндри - гiалiновi, поодинокi в полi зору. Слиз, частково у виглядi
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цилiндроїдiв - помiрна кiлькiсть. Кристали
сечової кислоти поодинокi i скупченнями велика кiлькiсть. Який дiагноз можна припустити?
A. Сечокам’яна хвороба
B. Гломерулонефрит
C. Пiєлонефрит
D. Туберкульоз нирок
E. Нефротичний синдром
44. Хвора має скарги на перiодичне пiдвищення температури до 37,0-37,5oC , болi в
поперековiй областi. У сечi: дiурез - 1,7 л
(переважно вночi), колiр - блiдо-жовтий,
прозорiсть - каламутна, рН- 5,6, питома вага - 1008, бiлок - 0,99 г/л, осад - великий
пухкий. Мiкроскопiчне дослiдження: лейкоцити - поодинокi та у виглядi скупчень велика кiлькiсть. Епiтелiй нирки - 1-3 в полi зору мiкроскопу. Еритроцити незмiненi
- поодинокi в полi зору. Цилiндри - гiалiновi та лейкоцитарнi поодинокi в препаратi.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гострий пiєлонефрит
B. Гострий гломерулонефрит
C. Гостра ниркова недостатнiсть
D. Нефротичний синдром
E. Хронiчний гломерулонефрит
45. Хворого госпiталiзовано пiсля автомобiльної катастрофи з масивною крововтратою. Дiурез до 300 мл. Сеча з домiшкою
кровi, рН- 6,0; вiдносна густина - 1003; бiлок - 1 г/л. При мiкроскопiчному дослiдженнi осаду: лейкоцити - 30-40 в полi зору;
еритроцити вилуженi, прокривають все поле зору, зустрiчаються незмiненi, клiтини
ниркового епiтелiю, частково жирно переродженi до 3-5 в полi зору. Цилiндри: гiалiновi 3-5 в полi зору; зернистi, частково
буропiгментованi 3-6 в полi зору. Фiбрин
волокнистий, буропiгментований - зрiдка,
гемосидерин на формених елементах. Для
якого захворювання є характерним даний
аналiз сечi?
A. Гостра ниркова недостатнiсть
B. Гострий пiєлонефрит
C. Хронiчний гломерулонефрит
D. Гострий гломерулонефрит
E. Нефротичний синдром
46. Пацiєнт 38-ми рокiв надiйшов до клiнiки зi скаргами на високу температуру тiла,
бiль в дiлянцi попереку. У хворого дiурез до
3-х лiтрiв; рН- 5,6; вiдносна густина - 1006;
бiлок - 0,99 г/л. Осад об’ємний, пухкий. При
мiкроскопiчному дослiдженнi осаду: лейкоцити вкривають все поле зору, окремо
та у виглядi гнiйних грудочок; еритроцити
вилуженi, поодинокi в полi зору; клiтини
епiтелiю нирок - 1-2 не в кожному полi зору; подекуди зустрiчаються клiтини сечового мiхура та ниркових мисок. Цилiндри:
гiалiновi, зернистi, 3-5 в препаратi. Слиз
- помiрна кiлькiсть; оксалати - невелика
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кiлькiсть; бактерiї - велика кiлькiсть. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Гострий пiєлонефрит
B. Гострий гломерулонефрит
C. Хронiчний пiєлонефрит
D. Гостра ниркова недостатнiсть
E. Нефротичний синдром
47. Мiкроскопiя осаду сечi: лейкоцити - 1015 в п/з; еритроцити - 8-10 в п/з, переважно
змiненi; клiтини епiтелiю нирок, переважно в станi жирової дистрофiї - 1-2 в п/з;
виявлено цилiндри: зернистi та епiтелiальнi 1-2 в препаратi; буропiгментованi 1-2 в
препаратi; жирно-зернистi 3-5 в препаратi; гiалiново-краплиннi; вакуолiзованi 1-2 в
препаратi, поодинокi зерна гемосидерину.
Якi змiни в хiмiчному складi сечi характернi для хронiчного гломерулонефриту?
A. Протеїнурiя
B. Глюкозурiя
C. Кетонурiя
D. Бiлiрубiнурiя
E. Уробiлiнурiя
48. Пацiєнтка 38-ми рокiв скаржиться на
велику кiлькiсть видiлень гнiйного характеру, вiдчуття печiння при сечовидiленнi,
свербiж. При мiкроскопiчному дослiдженнi пiхвового мазку було виявлено: епiтелiальнi клiтини промiжного та поверхневого
шарiв, зустрiчаються парабазальнi клiтини, лейкоцити - 45-75 в полi зору, мiсцями займають до половини поля зору, флора - кокова. Виявленi диплококи, розташованi внутрiшньо- та позалейкоцитарно,
при фарбуваннi за Грамом - грамнегативнi.
При якому захворюваннi зустрiчається даний вид збудника?
A. Гонорея
B. Мiкоплазмоз
C. Кандидоз
D. Трихомонiаз
E. Папiломавiрусне ураження
49. Жiнка 45-ти рокiв скаржиться на значнi
видiлення iз статевих органiв бiло-сiрого
кольору з неприємним запахом особливо
пiсля статевого акту. В препаратi з пiхви
виявленi клiтини плаского епiтелiю, переважно промiжного шару, кокова флора в
значнiй кiлькостi. Лейкоцити - невелика
кiлькiсть в полi зору. Виявленi ”ключовi”
клiтини. Який найбiльш iмовiрний дiагноз
вiдповiдає данiй цитологiчнiй картинi?
A. Бактерiальний вагiноз
B. Герпетичний вагiнiт
C. Кандидозний вагiнiт
D. Хламiдiйний вагiнiт
E. Трихомонiазний вагiнiт
50. На прийом прийшла пацiєнтка 25-ти
рокiв зi скаргами на надмiрнi видiлення зi
статевих шляхiв бiлого кольору сирнистої
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консистенцiї, свербiж, який посилюється
пiсля водних процедур, статевого акту, вiдчуття печiння, подразнення зовнiшнiх статевих органiв. В цитологiчних мазках виявлено епiтелiальнi клiтини промiжного шару, 10-15 лейкоцитiв не в кожному полi зору, паличкова флора в помiрнiй кiлькостi,
спори та псевдомiцелiй дрiжджоподiбних
грибiв. Якому попередньому дiагнозу може вiдповiдати дана цитологiчна картина?
A. Кандидоз
B. Гонорея
C. Бактерiальний вагiноз
D. Трихомонiаз
E. Хламiдiоз
51. У жiнки 34-х роки на слизовiй оболонцi
пiхви виявленi в великiй кiлькостi маленькi пухирцi, частково зруйнованi. В мазку з
ураженої поверхнi слизової виявленi багатоядернi великi клiтини з нечiткою змазаною структурою хроматину ядерної мембрани, вiдмiчається нагромадження ядер.
Зустрiчаються епiтелiальнi клiтини з ознаками зроговiння, явища пара- та гiперкератозу. Якому попередньому дiагнозу вiдповiдає отриманий результат цитологiчного
дослiдження?
A. Генiтальний герпес
B. Трихомонiаз
C. Кандидозний вагiнiт
D. Бактерiальний вагiнiт
E. Урогенiтальний мiкоплазмоз
52. У пацiєнтки 36-ти рокiв при кольпоскопiчному дослiдженнi встановлено попереднiй клiнiчний дiагноз - лейкоплакiя. В
мазку препарату з патологiчної зони виявленi клiтини поверхневого шару плаского
епiтелiю, серед яких зустрiчається епiтелiй
з дрiбними пiкнотичними ядрами, фон препарату складають лейкоцити 15-20 в полi
зору, флора мазку паличкова, слиз в незначнiй кiлькостi. В препаратi також виявленi пласти без’ядерних зроговiлих лусочок.
Якому типу цитологiчного заключення вiдповiдає ця морфологiчна картина?
A. Цитологiчна картина не суперечить
клiнiчному дiагнозу - лейкоплакiя
B. Пiдозра на рак
C. Carcinoma in situ
D. Дисплазiя
E. Цитограма без особливостей
53. При морфологiчному дослiдженнi пiхвового мазку жiнки 27-ми рокiв на тлi
детриту виявлено помiрну кiлькiсть нейтрофiлiв в полi зору, клiтини плаского епiтелiю рiзних шарiв слизової оболонки пiхви, макрофаги, гiстiоцити. Флора кокова, помiрна кiлькiсть. Виявленi найпростiшi: розмiром близько 15 мкм, округлої
форми, мають ядро у виглядi сливової кiсточки, при фарбуваннi за Романовським
набувають вишневого кольору, голуба ва-
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куолiзована цитоплазма. Який вид збудника знайдено?
A. Трихомонади
B. Амеби
C. Лямблiї
D. Гонококи
E. Блiда трепонема
54. При дослiдженнi еякуляту виявлено:
кiлькiсть - 3,5 мл; колiр, запах, мутнiсть без змiн; в’язкiсть - бiльш нiж 2 см; рН- 7,8;
кiлькiсть сперматозоїдiв - 60 млн. в 1 мл; кiнезисграма: нормокiнезiс - 20%, гiпокiнезiс
- 15%, дiскiнезiс - 20%, акiнезiс - 45%; спермограма: нормальнi форми сперматозоїдiв
- 68%, юнi - 4%, клiтини сперматогенезу
- 3%, патологiчнi форми - 25%, патологiя
шийки та хвоста складають 25%; лейкоцити - 15-20 у полi зору мiкроскопу, епiтелiй
передмiхурової залози - 3-5 у полi зору мiкроскопу. Яке лабораторне заключення?
A. Астенозооспермiя, пiоспермiя
B. Тератозооспермiя, пiоспермiя
C. Азооспермiя, пiоспермiя
D. Нормоспермiя
E. Аспермiя
55. У пацiєнта 38-ми рокiв скарги на перiодичний бiль ниючого характеру в дiлянцi
промежини, загальну слабкiсть, пригнiчений стан. При дослiдженнi еякуляту виявленi вiдхилення вiд норми: у кiнезисграмi
- астенозооспермiя, кiлькiсть лейкоцитiв 15-20 в полi зору мiкроскопу, подекуди виявленi шаруватi тiльця простати та епiтелiй передмiхурової залози з дистрофiчними
змiнами - 2-3 в п/зору мiкроскопу. Спостерiгаються слиз та агрегацiя сперматозоїдiв
++. Який дiагноз можна припустити?
A. Простатит
B. Епiдидимiт
C. Везикулiт
D. Уретрит
E. Орхiт
56. 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
57. При аналiзi плеврального пунктату
встановлено: плевральна рiдина зелено-
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жовтого кольору, каламутна, гнiйна. Вiдносна густина становить 1,025, бiлок - 40 г/л.
При мiкроскопiчному дослiдженнi на тлi
клiтинного детриту виявлена велика кiлькiсть нейтрофiльних гранулоцитiв частково з дегенеративними змiнами (токсогенна
зернистiсть), макрофагiв та еозинофiлiв
поодиноких в полi зору, клiтини мезотелiю,
мiсцями у станi пролiферацiї. Який дiагноз
найбiльш iмовiрний?
A. Гнiйний плеврит
B. Мезотелiома
C. Туберкульозний плеврит
D. Метастаз раку в серознi оболонки
E. Бронхiальна астма
58. Плевральна рiдина з вiдносною густиною 1,020, вмiстом бiлку 30 г/л, прозора,
лимонно-жовтого кольору, реакцiя Рiвальта позитивна. При мiкроскопiчному дослiдженнi виявлено лейкоцити в помiрнiй
кiлькостi, переважно лiмфоцити, поодинокi нейтрофiли, зустрiчаються моноцити, гiстiоцити, макрофаги. Про яке захворювання можна думати?
A. Туберкульозний плеврит
B. Гнiйний плеврит
C. Бронхiальна астма
D. Сифiлiс
E. Ревматизм
59. У чоловiка 52-х рокiв iз плевральної порожнини здобуто 300 мл каламутної червонуватої рiдини, вiдносною щiльнiсть 1,030,
вмiстом бiлку 30 г/л. Мiкроскопiчно виявлено на все поле зору мiкроскопа еритроцити, лейкоцити, небагато мезотелiоцитiв.
У фарбованому за Паппенгеймом препаратi на все поле зору мiкроскопа еритроцити
незмiненi, тiнi еритроцитiв, шизоцити, пойкiлоцити, сегментоядернi нейтрофiли до
12-14 у полi зору. Про яку хворобу можна
думати?
A. Геморагiчний плеврит
B. Гнiйний плеврит
C. Холестериновий плеврит
D. Серозний плеврит
E. Гнильний плеврит
60. У 39-рiчної жiнки з нормальним менструальним циклом на 20-й день циклу
взято вагiнальний мазок для гормональної цитологiчної дiагностики. Виявлено: iндекс дозрiвання - 0/70/30, карiопiкнотичний
iндекс - 27%, iндекси групування клiтин
(+++), складчастостi (++), сегментоядерних нейтрофiлiв - 4-6 у полi зору, палички
Дедерлейна поодинокi. Якiй фазi менструального циклу вiдповiдає вагiнальний мазок?
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A. Середнiй лютеїновiй
B. Пiзнiй лютеїновiй
C. Раннiй фолiкулiновiй
D. Пiзнiй фолiкулiновiй
E. Раннiй лютеїновiй
61. У дiвчинки 10-ти рокiв в дуоденальному вмiстi в порцiї ”А” виявлено 28 мл напiвпрозорої жовчi з рН- 7,5 та вiдносною
щiльнiстю 1,011, слиз з пластiвцями. Мiкроскопiчно: лейкоцитiв до 10-12 у полi
зору мiкроскопа, поодинокi епiтелiоцити,
слиз, найпростiшi грушоподiбної форми,
рухомi, iз 2-а джгутиками на одному кiнцi
тiла, цисти. У фарбованому за Паппенгеймом препаратi сегментоядернi нейтрофiли
до 10-12 у полi зору мiкроскопа, небагато
слизу, поодиноких дрiбних, веретеноподiбних i великих цилiндричних епiтелiоцитiв,
рухомi найпростiшi грушоподiбної форми
довжиною 9-18 мкм, шириною 7-10 мкм, iз
2-а джгутиками на задньому загостреному кiнцi тiла, небагато цист розмiром 7-10
мкм. Про яку хворобу можна думати?
A. Лямблiоз
B. Холецистит
C. Дуоденiт
D. Холангiт
E. Панкреатит
62. У хворого 46-ти рокiв зiбрано 170 мл
ранкового мокротиння гнилiсно-слизового
характеру, з неприємним запахом. Вiдстояний, зразок розподiлився на три шари. У
нативному препаратi виявлено макроскопiчно: пробки Дiтрiха; мiкроскопiчно: нейтрофiльнi гранулоцити майже на усе поле
зору, здебiльшого зруйнованi, кров’яний пiгмент гематоїдин, незначну кiлькiсть кристалiв жирних кислот. Про яку патологiю
свiдчать елементи мокротиння?
A. Бронхоектатична хвороба
B. Бронхiальна астма
C. Пневмонiя
D. Туберкульоз легень
E. Гострий бронхiт
63. У хворого 63-х рокiв видiлено 20 мл
в’язкого слизового мокротиння. Макроскопiчно у зразку визначено 1 спiраль Куршмана, велику 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 показники у мокротиннi?
A. Бронхiальна астма
B. Алергiйний бронхiт
C. Туберкульоз легень
D. Абсцес легень
E. Набряк легень
64. У жiнки 24-х рокiв отримано 15 мл
клейкого слизово-гнильного мокротиння
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з iржавим вiдтiнком. При мiкроскопiї нативного препарату виявлено еритроцити у
кожному полi зору мiкроскопу, лейкоцити, альвеолярнi макрофаги 2-3 у полi зору,
кров’яний пiгмент (гематоїдин) та нитки
фiбрину. При висiюваннi на середовище
виявлено пневмококи. Про яку патологiю
свiдчать визначенi у мокротиннi показники?
A. Крупозна пневмонiя
B. Хронiчний бронхiт
C. Туберкульоз легень
D. Бронхiальна астма
E. Абсцес легень
65. У хворого 68-ми рокiв (у анамнезi схуднення, анемiя) отримано 25 мл слизовокров’янистого харкотиння. При мiкроскопiї нативного препарату визначено велику
кiлькiсть полiморфного епiтелiю (пласти),
гематоїдiн майже у кожному полi зору, лейкоцити - 2-4 у полi зору. При забарвленнi за
Лейшманом встановлено наявнiсть клiтин
з атиповою морфологiєю. При якiй патологiї можна спостерiгати такi змiни у харкотиннi?
A. Бронхо-легеневий рак
B. Бронхiальна астма
C. Iнфаркт легень
D. Крупозна пневмонiя
E. Туберкульоз легень
66. У чоловiка 23-х рокiв зiбрано еякулят
об’ємом 2,2 мл; кiлькiсть сперматозоїдiв 34 млн/мл; загальна кiлькiсть - 68 млн. Рухомiсть - 74% активно рухомих клiтин, 23%
з коливальним рухом, 3% нерухомих; морфологiчно нормальнi сперматозоїди - 62%,
36% з фрагментацiєю цитоплазми голiвки,
2% - зi зворотнiм розташуванням хроматину у голiвцi; лейкоцити - 2-3 у стандартному
полi зору. Як визначенi показники характеризують дану спермограму?
A. Нормоспермiя
B. Некроспермiя
C. Олiгоспермiя
D. Астенозооспермiя
E. Аспермiя
67. Жiнка 27-ми рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на дискомфорт в статевих
органах, прозорi видiлення. Мiкроскопiя
цитологiчного мазка: в деяких клiтинах
цилiндричного епiтелiю визначенi округлi
структури, розмiром 10-25 мкм, якi мiстять
дрiбнi зернята сiро-фiолетового кольору.
Ядра розташованi ексцентрично. 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
68. До пульмонологiчного вiддiлення звернулась пацiєнтка 35-ти рокiв з дiагнозом:
пневмонiя нижньої долi 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
69. Пацiєнтка 45-ти рокiв з дiагнозом: пневмонiя нижньої частки правої легенi, скаржиться на рiзке пiдвищення температури,
слабкiсть, болi в правiй половинi грудної
клiтки, якi посилюються при глибокому
вдиху, кашель, задишку. Захворiла пiсля переохолодження 5 днiв тому. Який характер
харкотиння у даної хворої?
A. Iржавий
B. Слизовий
C. Склоподiбний
D. Кров’янистий
E. Гнiйний
70. У хворого через 3 мiсяцi пiсля перенесеної ангiни з’явилися болi у попереку, набряки повiк, слабкiсть. У сечi: питома вага
- 1,021; бiлок - 9 г/л; еритроцити - 15-20 в
п/з, гiалiновi цилiндри - 3-4 в полi зору. Яка
патологiя у даного хворого?
A. Гострий нефрит
B. Сечокам’яна хвороба
C. Гострий цистит
D. Рак сечового мiхура
E. 71. Хвора 43-х рокiв потрапила в клiнiку з
нападом iнтенсивного болю в поперековiй
дiлянцi справа, нестримнi позиви до сечовипускання. Загальний аналiз сечi: питома
вага - 1,024, бiлок - 0,033 г/л, еритроцити на
все поле зору, лейкоцити - 7-8 в полi зору.
Яке захворювання у пацiєнтки?
A. Сечокам’яна хвороба
B. Амiлоїдоз
C. Гострий гломерулонефрит
D. Нефротичний синдром
E. Гострий пiєлонефрит
72. Хвора 32-х рокiв звернулася до терапевта у зв’язку з наявнiстю майже постiйного субфебрiлiтету, тупих болiв у поперековiй дiлянцi злiва, збiльшення дiурезу.
При розпитуваннi вiдмiчає нiктурiю. Хворiє на хронiчний аднексит. Об’єктивно: АТ-
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160/110 мм рт.ст., дiурез - 1900 мл. У кровi:
Hb- 105 г/л, еритроцити - 3, 6 · 1012 /л, ШОЕ18 мм/год. У сечi: питома вага - 1,010, бiлок
- 0,066 г/л, лейкоцити - 20-25 в п/з, еритроцити - 1-2 в п/з, епiтелiй ниркових мисок.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Хронiчний пiєлонефрит
B. Хронiчний гломерулонефрит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Амiлоїдоз нирок
E. Хронiчний цистит
73. У хворого 51-го року пiсля переохолодження гостро з’явився бiль внизу живота,
рiзi в кiнцi сечовипускання. Частота сечовипускання до 15 разiв на добу. Сеча мутна
з домiшками кровi. В клiнiчному аналiзi сечi лейкоцити на все поле зору, еритроцити
поодинокi. Який дiагноз можна припустити?
A. Гострий цистит
B. Гострий уретрит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Сечокам’яна хвороба
E. Гострий пiєлонефрит
74. Хворий 29-ти рокiв скаржиться на гнiйнi видiлення з уретри, рiзi при сечовипусканнi. Цi симптоми з’явилися через 5
днiв пiсля випадкового статевого зв’язку.
У мазку з видiлень уретри, забарвленому
за Грамом, виявленi парнi коки червонофiолетового кольору. Поставте дiагноз:
A. Гонорейний уретрит
B. Трихомонадний уретрит
C. Дрiжджовий уретрит
D. Бактерiальний уретрит
E. Хламiдiйний уретрит
75. Чоловiк 35-ти рокiв захворiв вперше.
Скаржиться на iнтенсивнi болi в попереку, що iррадiюють в пахвинну дiлянку, зовнiшнi статевi органи, стегно, прискорене
сечовипускання, озноб, нудоту, блювання.
Об’єктивно: позитивний симптом Пастернацького. У сечi: еритроцити вкривають
поле зору, пiдвищений вмiст бiлку, списовидних кристалiв сечової кислоти. Клiтини
епiтелiю ниркових мисок розмiщенi розрiзнено. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Сечокам’яна хвороба, ниркова колька
B. Жовчнокам’яна хвороба, жовчна колька
C. Iнфаркт нирки
D. Хронiчний гломерулонефрит
E. Гострий пiєлонефрит
76. Чоловiк 32-х рокiв скаржиться на печiю
та ниючий бiль в надчерев’ї через 2-3 години пiсля прийому їжi. Загострення - весною
та восени. Харчова непереносимiсть яєць
та риби. Об’єктивно: при пальпацiї живота
- болiснiсть у гастродуоденальнiй дiлянцi.
ЕФГДС: виразка 5 мм на переднiй стiнцi
дванадцятипалої кишки. Позитивний уреа-
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зний тест. Який найбiльш iмовiрний провiдний механiзм розвитку захворювання?
A. Хелiкобактерна iнфекцiя
B. Харчова алергiя
C. Продукцiя ауто-антитiл
D. Зниження синтезу простагландинiв
E. Порушення моторики шлунка
77. Хвору 40-ка рокiв госпiталiзовано зi
скаргами на бiль у животi, випорожнення 3-4 рази на добу з домiшками слизу,
кровi, слабкiсть. Хворiє впродовж 5-ти рокiв, у перебiгу хвороби вiдмiчають перiоди
загострення. Пiд час копрологiчного дослiдження виявлено: консистенцiя кашкоподiбна, домiшки слизу та кровi, реакцiя
лужна. При мiкроскопiї - велика кiлькiсть
м’язових волокон, помiрна кiлькiсть перетравленої клiтковини, крохмалю та йодофiльної флори, жир вiдсутнiй. У препаратi
зi слизу багато лейкоцитiв, еритроцитiв,
клiтин кишкового епiтелiю. Найпростiшi
та яйця гельмiнтiв не виявлено. Для якого захворювання характерний такий склад
калу?
A. Неспецифiчний виразковий колiт
B. Хронiчний ентерит
C. Хронiчний панкреатит
D. Бродильна диспепсiя
E. Дуоденiт
78. Хвору госпiталiзовано до пульмонологiчного вiддiлення. При проведеннi дослiдження плевральної рiдини виявлено: колiр - лимонно-жовтий, характер - серозний,
вiдносна густина - 1020, проба Рiвальта позитивна, бiлок - 30 г/л. При мiкроскопiї: значна кiлькiсть лiмфоцитiв, поодинокi
нейтрофiли, моноцити та макрофаги. При
фарбуваннi препарату за Цiлем-Нiльсеном
виявленi бацили Коха. Для якого захворювання характерний такий склад плевральної рiдини?
A. Туберкульоз легенiв
B. Емфiзема легенiв
C. Гнiйний плеврит
D. Пневмонiя
E. Метастази раку легенiв у плевральну
порожнину
79. У хворої 45-ти рокiв пiд час дослiдження
пiхвового мазка виявлено: велика кiлькiсть
лейкоцитiв, грамнегативнi диплококи, розташованi переважно внутрiшньоклiтинно,
iншi мiкроорганiзми вiдсутнi. Для якого захворювання характерна така картина?
A. Гостра гонорея
B. Сифiлiс
C. Трихомонiаз
D. Хламiдiоз
E. 80. До клiнiчної лабораторiї надiйшов мазок видiлень з вагiни. В препаратi виявле-
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но: клiтини плоского епiтелiю, якi по всiй
поверхнi вкритi великою кiлькiстю кокобацилярної мiкрофлори, лактобацили вiдсутнi. Ваш попереднiй дiагноз:
A. Бактерiальний вагiноз
B. Трихомонiаз
C. Сифiлiс
D. Хламiдiоз
E. Гонорея
81. В гастроентерологiчне вiддiлення поступив чоловiк 46-ти рокiв, який скаржиться на бiль у правому пiдребер’ї, що пiдсилюється пiсля переїдання, особливо жирної i гострої їжi. Часто вiдмiчає гiркоту у
ротi. При фракцiйному дослiдженнi виявлено порушення ритму надходження жовчi
в дванадцятипалу кишку, але змiн у складi
та властивостях жовчi немає. Який попереднiй дiагноз?
A. Дискiнезiя жовчних шляхiв
B. Холецистит
C. Холедохiт
D. Жовчнокам’яна хвороба
E. Дуоденiт
82. Хворий скаржиться на здуття живота,
бурчання, часте газовидiлення. Кал кашкоподiбний, пiнистий, свiтло-коричневого кольору з кислим запахом, реакцiя його кисла. При мiкроскопiї виявлено велику кiлькiсть неперетравленої i перетравленої рослинної клiтковини, крохмаль в рiзних стадiях перетравлення i йодофiльна флора,
представлена клостридiями. Який лабораторний дiагноз?
A. Бродильний колiт
B. Ахолiя
C. Ентерит
D. Гнилiсний колiт
E. Спастичний колiт
83. У хворого дефекацiя 2-3 рази на добу,
кiлькiсть невелика, має вигляд дрiбних грудочок, вкритих рясним слизом. Колiр калу
темно-коричневий, консистенцiя щiльна,
гомогенна, реакцiя лужна. При мiкроскопiчному дослiдженнi на тлi дрiбнозернистої
маси детриту виявляються поодинокi перетравленi м’язовi волокна, незначна кiлькiсть солей жирних кислот. Слиз безструктурний, в окремих його дiлянках вдається
виявити зруйнованi лейкоцити та клiтини
цилiндричного епiтелiю. Який лабораторний дiагноз?
A. Спастичний колiт
B. Ахолiя
C. Ентерит
D. Гнильний колiт
E. Бродильний колiт
84. В нативному препаратi (порцiя А) жовчi виявлено велику кiлькiсть клiтин цилiндричного епiтелiю, розташованого па-
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пiлярними структурами, палiсадно i роздiльно. Верхiвкова частина епiтелiальних
клiтин рiзко заломлює свiтло, утворюючи облямiвку. У препаратi значна кiлькiсть
лейкоцитiв. Який лабораторний дiагноз?
A. Дуоденiт
B. Виразкова хвороба дванадцятипалої
кишки
C. Гастрит
D. Виразкова хвороба шлунка
E. Холецистит
85. У хворого рясний, частий, водянистий
кал з гнильним запахом i рiзко лужною реакцiєю. При мiкроскопiї виявленi в помiрнiй кiлькостi м’язовi волокна, перетравлена клiтковина, крохмаль i солi жирних кислот, а також кристали трiппельфосфатiв,
слиз з дистрофiчно змiненими лейкоцитами i цилiндричним епiтелiєм. Який лабораторний дiагноз?
A. Гнилiсний колiт
B. Ахолiя
C. Ентерит
D. Бродильний колiт
E. Спастичний колiт
86. У хворого 56-ти рокiв кровотеча з верхнього вiддiлу ШКТ. Який колiр калу це пiдтвердить?
A. Чорний
B. Червоний
C. Жовтий
D. Коричневий
E. 87. У хворої дитини 12-ти рокiв пiсля введення сироватки виникла гiперемiя та
шкiрний висип на мiсцi iн’єкцiї. На 3 добу пiдвищилася температура тiла до 39o C ,
з’явився полiморфний висип на шкiрi, бiль
та скутiсть у суглобах. У кровi: лейкоцити
- 2, 0 · 109 /л, еозинофiли - 14%, лiмфоцити 50%, ШОЕ- 50 мм/год. Який лабораторний
дiагноз?
A. Сироваткова хвороба
B. Синдром Лайєлла
C. Кропив’янка
D. Медикаментозний дерматит
E. Токсикодермiя
88. Хворий скаржиться на бiль у животi,
здебiльшого з правого боку, лихоманку, нудоту. Об’єктивно: вiдмiчається жовтяниця
шкiри та слизових оболонок. Попереднiй
дiагноз: гепатит В. Специфiчним тестом
для гепатиту В є:
A. Iмунохiмiчне визначення НВs-антигену
B. Визначення активностi кислої фосфатази
C. Визначення активностi сорбiтдегiдрогенази
D. Визначення активностi трансамiназ
E. Збiльшення бiлiрубiну
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89. Хворий скаржиться на швидку втомлюванiсть при навантаженнi, м’язову слабкiсть, головний бiль, виникнення труднощiв при ходьбi (особливо при пiдйомi, подоланнi великих вiдстаней), погiршення пам’ятi, емоцiйну неврiвноваженiсть, тривожнiсть, депресiю. Попереднiй дiагноз - гiперпаратиреоз. Якi лабораторнi змiни будуть спостерiгатися?
A. Гiперкальцiємiя
B. Гiпокальцiємiя
C. Гiпернатрiємiя
D. Гiпофосфатурiя
E. Глюкозурiя
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цилiндри: гiалiновi - 2-3 в п/з, зернистi - 2-4
в п/з, буропiгментованi - поодинокi в п/з,
кристали гематоїдину - мiсцями, фiбрин поодинокий. Який попереднiй дiагноз?
A. Гострий гломерулонефрит
B. Хронiчний гломерулонефрит
C. Гострий пiєлонефрит
D. Хронiчний пiєлонефрит
E. Нефротичний синдром

90. До лiкаря звернувся пацiєнт 38-ми рокiв зi скаргами на загальну слабкiсть, пiтливiсть, кашель з видiленням слизистогнiйного харкотиння з домiшками бiлуватих розсипчастих грудочок, бiль в груднiй
клiтцi, пiдвищення температури до 38o C .
Мiкроскопiчно: лейкоцити густо на все п/з,
еритроцити, альвеолярний епiтелiй з дистрофiчними змiнами, грубi вапняковi волокна. Який дiагноз можна поставити i що
для цього необхiдно зробити?

93. Хвора 40-ка рокiв, з 20-рiчного вiку неодноразово лiкувалася з приводу хронiчного
гломерулонефриту. В анамнезi пiдвищення
АТ до 180/110 мм рт.ст. Мiсяць тому перенесла ГРВI, стан погiршився: зменшився
дiурез, з’явилися набряки на обличчi i тулубi. У сечi: питома вага - 1026, реакцiя
- лужна, бiлок - 3 г/л, еритроцити вилуженi, 10-12 в полi зору, цилiндри зернистi
(+). У кровi: гемоглобiн - 90 г/л, еритроцити - 2, 6 · 1012 /л, лейкоцити - 5, 6 · 109 /л,
ШОЕ- 36 мм/год. Бiохiмiчне дослiдження
кровi: загальний бiлок - 46 г/л, альбумiни
- 20%, глобулiни - 80%, холестерин кровi
- 14,8 ммоль/л. Який попереднiй дiагноз та
основний синдром захворювання?

A. Туберкульоз легень; харкотиння пофарбувати за Цiлем-Нiльсеном
B. Туберкульоз легень; харкотиння пофарбувати за Папенгеймом
C. Актиномiкоз легень; харкотиння пофарбувати за Цiлем-Нiльсеном
D. Крупозна пневмонiя; харкотиння пофарбувати за Грамом
E. Бронхогенний рак; харкотиння пофарбувати за Папенгеймом

A. Хронiчний гломерулонефрит, стадiя
загострення, нефротичний синдром
B. Хронiчний гломерулонефрит, стадiя
загострення, нефритичний синдром
C. Хронiчний гломерулонефрит, стадiя
ремiсiї, нефротичний синдром
D. Гострий гломерулонефит, нефротичний
синдром
E. Гострий гломерулонефрит, нефритичний
синдром

91. В клiнiко-дiагностичну лабораторiю
доставлено невелику кiлькiсть слизового,
в’язкого, склоподiбного мокротиння. Макроскопiчно були виявленi спiралi Куршмана. При мiкроскопiї: цилiндричний
епiтелiй, еозинофiли, кристали ШаркоЛейдена. Яку патологiю можна припустити?

94. До лiкаря звернувся пацiєнт 45-ти рокiв
зi скаргами на болi в животi та випорожнення сiруватого кольору. Копрологiчне
дослiдження: кал сiруватого кольору, консистенцiя мазеподiбна, неоформлений, реакцiя на стеркобiлiн позитивна; перетравлена i неперетравлена клiтковина - пластами, амiлорея, креаторея, стеаторея. Для
недостатностi якого вiддiлу травного каналу характерна дана картина?

A. Бронхiальна астма
B. Гострий бронхiт
C. Хронiчний бронхiт
D. Бронхоектатична хвороба
E. Крупозна пневмонiя
92. До лiкаря звернулась хвора 28-ми рокiв зi скаргами на бiль у попереку тупого ниючого характеру, загальну слабкiсть,
пiдвищення температури тiла. З анамнезу:
мiсяць назад хворiла на ангiну. У сечi: кiлькiсть - 100 мл, колiр - з буровато-червоним
вiдтiнком, мутна, реакцiя - слабо кисла,
щiльнiсть - 1,010, бiлок - 1,2 г/л, глюкоза
- не виявлено. Епiтелiй плоский - поодинокий, епiтелiй сечового мiхура - 0-1 в п/з,
епiтелiй нирок - 2-4 в п/з, мiсцями жирозернисто перероджений, буропiгментований; лейкоцити - 5-10 в п/з, еритроцити незмiненi - 40-60 в п/з, змiненi - 10-20 в п/з,

A. Недостатнiсть секреторної функцiї пiдшлункової залози
B. Недостатнiсть травлення в тонкому
кишкiвнику
C. Недостатнiсть травлення в шлунку
D. Недостатнiсть травлення в товстiй кишцi
E. Недостатнє надходження жовчi в 12-ти
палу кишку
95. До лiкаря звернувся пацiєнт 55-ти рокiв
зi скаргами на рiзкий бiль у правому пiдребер’ї, пожовтiння та свербiж шкiри. У
кровi: лейкоцитоз з нейтрофiльним зсувом
влiво. В сироватцi кровi: загальний бiлiрубiн - 120 мкмоль/л, прямий - 90 мкмоль/л. В
сечi: рiзко позитивна реакцiя на бiлiрубiн
(++++). В калi вiдсутнiй стеркобiлiн. Для
якої патологiї характерна така картина?
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A. Обтурацiйна жовтяниця
B. Паренхiматозна жовтяниця
C. Гемолiтична жовтяниця
D. Ферментативна жовтяниця
E. Панкреатит
96. В лабораторiю доставлена жовч для
дослiдження. При мiкроскопiї в порцiї А
виявлено: лейкоцити - 10-15 в п/з, мiсцями
скупчення до 30 екз., поодинокi лейкоцитоїди, клiтини цилiндричного епiтелiю i грушевидної форми рухомi паразити. Порцiя
В i С без особливостей. При якiй патологiї
характерна дана картина?
A. Лямблiоз
B. Лейшманiоз
C. Амебiаз
D. Опiсторхоз
E. Стронгiлоїдоз
97. До гастроентеролога звернулася жiнка
45-ти рокiв зi скаргами на метеоризм та
частi рiдкi випорожнення. В ходi фiзикохiмiчного дослiдження калу виявлено: консистенцiя кашкоподiбна, колiр свiтлокоричневий, реакцiя кисла. При мiкроскопiї калу виявлено: велику кiлькiсть перетравленої клiтковини, крохмалю, йодофiльної флори, небагато перетравлених
м’язових волокон, вiдсутнiсть слизу. Який
патологiчний процес можна припустити?
A. Бродильна диспепсiя
B. Гнильна диспепсiя
C. Гострий ентерит
D. Виразковий колiт
E. Недостатнiсть шлункового травлення
98. Хворому 24-х рокiв проведена люмбальна пункцiя з наступним дослiдженням
цереброспiнальної рiдини, що витiкала пiд
тиском пiд час пункцiї. Виявлено: колiр
злегка опалесцiює, плеоцитоз, лiмфоцити, змiна спiввiдношення кiлькостi клiтин
i пiдвищений вмiст бiлку. Який iмовiрний
дiагноз?
A. Серозний менiнгiт
B. Гнiйний менiнгiт
C. Вiрусний енцефалiт
D. Показники спинномозкової рiдини в
межах норми
E. Лiкворна гiпертензiя
99. Хворому 45-ти рокiв було проведено
люмбальну пункцiю з наступним дослiдженням цереброспiнальної рiдини, яка
витiкала пiд тиском. Лiквор каламутний,
жовто-зеленого кольору. Виявлено плеоцитоз, нейтрофiли, змiна спiввiдношення
кiлькостi клiтин i пiдвищений вмiст бiлку.
Який iмовiрний дiагноз?
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A. Гнiйний менiнгiт
B. Серозний менiнгiт
C. Туберкульозний менiнгiт
D. Показники спинномозкової рiдини в
межах норми
E. Лiкворна гiпертензiя
100. До лабораторiї надiйшла на аналiз мiєлограма пацiєнта з гострим лейкозом у
стадiї ремiсiї. У мiєлограмi цього пацiєнта
бластнi клiтини НЕ ПОВИННI перевищувати наступну межу:
A. 5%
B. 1%
C. 20%
D. 10%
E. 101. До лабораторiї на дослiдження доставлено жовч. При мiкроскопiчному дослiдженнi виявлено багато тонких безбарвних
чотирикутних пластинок з обламаним кутом. Що це за кристали?
A. Кристали холестерину
B. Мiкролiти
C. Кальцiю бiлiрубiнату
D. Фосфати
E. Оксалати
102. У вiддiлення кишкових iнфекцiй надiйшов пiдлiток зi скаргами на зниження
апетиту, частi рiдкi випорожнення, метеоризм, бiль в епiгастрiї та в правому пiдребер’ї рiзної iнтенсивностi. При мiкроскопiї
свiжовидiлених фекалiй хворого (нативний препарат), були виявленi цисти, що
мають овальну форму з товстою оболонкою. У другому препаратi, зафарбованому
розчином Люголя, цисти набули жовтокоричневого кольору, всерединi видно 4
ядра. Про який збудник йдеться?
A. Лямблiї
B. Токсоплазма
C. Малярiйний плазмодiй
D. Гострики
E. Трипаносома
103. До лiкаря звернулася пацiєнтка зi
скаргами на бiль при сечовипусканнi. В ходi лабораторного дослiдження встановлено, що сеча каламутна, питома вага - 1018,
реакцiя - лужна. При мiкроскопiї: епiтелiй
полiморфний - 2-3, поодинокий перехiдний
епiтелiй, лейкоцити на все поле зору. Яку
патологiю можна припустити?
A. Гострий цистит
B. Гострий гломерулонефрит
C. Амiлоїдоз нирок
D. Застiйна нирка
E. 104. Хворий скаржиться на гострий бiль в
надчеревнiй дiлянцi, який виникає через 40
хвилин пiсля прийняття їжi, печiю, вiдрижку кислим, метеоризм, закрепи. Неоднора-
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зово при загостреннi виявлялась наявнiсть
хелiкобактерної iнфекцiї. Про що свiдчить
позитивна реакцiя бензидинової проби пiд
час дослiдження калу?
A. Наявнiсть прихованої кровi
B. Наявнiсть яєць глистiв
C. Наявнiсть жовчних пiгментiв
D. Наявнiсть стеркобiлiну
E. Наявнiсть креатореї
105. 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?
A. Краплi жирних кислот
B. Солi жирних кислот (мила)
C. Краплi нейтрального жиру
D. Неперетравлена клiтковина
E. Перетравлена клiтковина
106. 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
107. У клiнiку звернувся 29-рiчний чоловiк
з приводу безплiддя. Спермограма: об’єм
еякуляту - 2,0 мл, рН- 8,0, концентрацiя
сперматозоїдiв - 55 · 106 /мл, 58% статевих
клiтин з нормальною морфологiєю. В еякулятi виражена аглютинацiя (+++) сперматозоїдiв, кiлькiсть лейкоцитiв - 2 · 106 /мл,
знижена кiлькiсть лецитинових зерен, зустрiчаються амiлоїднi тiльця. Можливий
дiагноз у даного пацiєнта:
A. Простатит
B. Показники спермограми в нормi
C. Олiгоастенозооспермiя
D. Азооспермiя
E. Астенозооспермiя
108. Чоловiк обстежується з приводу безплiддя. В ходi обчислення кiнезисграми в
еякулятi виявлено акiнезiю 40%. Яке дослiдження потрiбно провести для оживлення сперматозоїдiв?

43

A. Пробу з розчином Бекера
B. Реакцiю за Баскiним
C. Фарбування за Блумом
D. Фарбування за Паппенгеймом
E. Фарбування гематоксилiн-еозином
109. У цитологiчних препаратах, що були
виготовленi з пунктату утворень молочної
залози виявлено кубiчнi епiтелiальнi клiтини, що розмiщенi групами. Клiтини мiстять кругле ядро з рiвномiрним iнтенсивно профарбованим хроматином, зрiдка виявляються невеликi нуклеоли. Цитоплазма
дрiбнозерниста, iнтенсивно базофiльна. В
окремих полях зору виявлено фiброцити.
Про яку патологiю можна думати в даному
випадку?
A. Фiброаденома молочної залози
B. Кiста з апокринiзацiєю епiтелiю
C. Кiста молочної залози
D. Iнвазивний потоковий рак молочної
залози
E. Iнвазивний дольковий рак
110. Хворий 48-ми рокiв, бухгалтер, звернувся до полiклiнiки зi скаргами на перiодичний переймоподiбний бiль у животi,
хронiчний закреп, головний бiль, дратiвливiсть. Результати копрологiчного дослiдження: консистенцiя тверда, форма ”овечого калу”, колiр коричневий, на поверхнi
слиз, реакцiя лужна. При мiкроскопiї виявленi поодинокi уривки добре перетравлених м’язових волокон. Вiдсутнiсть жиру,
перетравленої клiтковини та крохмальних
зерен. У забарвлених мазках зi слизу присутнiй цилiндричний епiтелiй i лейкоцити.
Поставте лабораторний дiагноз:
A. Хронiчний колiт з закрепом
B. Ентерит
C. Геморой
D. Рак товстого кишечника
E. 111. До лiкаря звернулась дiвчина 21-го року зi скаргами на огрубiння голосу, тенденцiю до збiльшення ваги, менорагiї, прогресуючу вiдсутнiсть адаптацiї до холоду. Протягом року вiдзначала зниження успiшностi у навчаннi. У кровi: збiльшення концентрацiї ТТГ i зниження Т3 i Т4. Яким буде
передбачуваний лабораторний дiагноз?
A. Гiпотиреоз
B. Гiпертиреоз
C. Аутоiмунний тиреоїдит
D. Базедова хвороба
E. 112. Пацiєнт зi скаргами на пекучий епiгастральнiй бiль поступив в лiкарню, де йому
була проведена гастроскопiя з бiопсiєю.
Тканина була культивована на шоколадному агарi в мiкроаерофiльних умовах при
температурi 37o C , вологостi - 98% протягом 5-ти днiв. На 5-й день iнкубацiї з’яви-
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лися колонiї дiаметром 0,5-2 мм у виглядi
”крапель роси”, при мiкроскопiчному дослiдженнi виявленi вигнутi грамнегативнi
палички у виглядi ”крила чайки”. Ваш передбачуваний лабораторний дiагноз:

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

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

116. Хворий звернувся до лiкаря зi скаргами на субфебрильну температуру тiла та
кашель з видiленням невеликої або помiрної кiлькостi слизово-гнiйного мокротиння. Загострення вiдзначаються в осiнньовесняний перiод. При мiкроскопiї спостерiгається багато лейкоцитiв, макрофагiв,
рясна бактерiальна мiкрофлора. Поставте
лабораторний дiагноз:

113. Пiд час профiлактичного огляду у
юнака 17-ти рокiв виявленi вiдхилення вiд
нормальних вiкових змiн. Зрiст становить
183 см, вага - 67 кг, розмах рук - 185 см. 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. 114. Пацiєнтка 16-ти рокiв надiйшла на стацiонарне лiкування зi скаргами на рiзке
схуднення, слабкiсть, постiйну спрагу i сухiсть шкiри. Сироватка кровi: глюкоза - 22
ммоль/л, натрiй - 130 ммоль/л, калiй - 5,4
ммоль/л, сечовина - 17 ммоль/л, креатинiн
- 120 ммоль/л. Артерiальна кров: рН- 7,3,
рСО2 - 35 мм рт.ст. У сечi виявлено: глюкозу, кетоновi тiла, бiлок. Поставте лабораторний дiагноз:
A. Цукровий дiабет I типу
B. Хронiчна ниркова недостатнiсть
C. Цукровий дiабет II типу
D. Тиреотоксикоз
E. 115. 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 дiагноз:

A. Хронiчний бронхiт
B. Рак легень
C. Абсцес легень
D. Туберкульоз легень
E. 117. Чоловiк 27-ми рокiв непритомний.
Страждає на цукровий дiабет 15 рокiв. Лабораторнi данi: глюкоза - 22,7 ммоль/л;
калiй - 5,8 ммоль/л; осмолярнiсть - 258 мосм/кг; лактат (венозна кров) - 1,6 ммоль/л;
рН- 7,2; ВЕ- 12 ммоль/л; рСО2 - 38 мм рт.ст.
Яким буде передбачуваний лабораторний
дiагноз?
A. Гiперглiкемiчна кома
B. Гiпоглiкемiчна кома
C. Уремiчна кома
D. Гострий панкреатит
E. 118. Чоловiк 32-х рокiв, одружений 3 роки,
дiтей немає. Результати дослiдження еякуляту: кiлькiсть, колiр, запах, мутнiсть звичайнi; в’язкiсть - бiльш нiж 2 см; кiлькiсть сперматозоїдiв - 50 млн/мл (в межах
норми); кiнезисграма - астенозооспермiя
(рухливiсть зменшена); спермограма - патологiчнi форми сперматозоїдiв складають
40%, з яких переважає патологiя шийки та
хвоста, лейкоцити - 20-25 у полi зору мiкроскопу, епiтелiй передмiхурової залози з
дистрофiчними змiнами - 3-5 у полi зору мiкроскопу. Виявленi поодинокi, не в кожному полi зору мiкроскопу шаруватi тiльця
простати. Яка найбiльш iмовiрна причина
екскреторно-токсичної форми безплiддя?
A. Хронiчний простатит
B. Хронiчний епiдидимiт
C. Хронiчний везикулiт
D. Хронiчний уретрит
E. Хронiчний орхiт
119. Якi коливання вiдносної густини сечi у
пробi Зимницького вважаються нормальними?

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

кольору. При мiкроскопiчному дослiдженнi: велика кiлькiсть неперетравлених м’язових волокон та нейтрального жиру, реакцiя - лужна. Для якого синдрому характерна така копрограма?

120. Значне зниження концентрацiї глюкози в спинномозковiй рiдинi (до 0,1 ммоль/л)
характерно для менiнгiту, що викликаний?

A. Недостатнiсть ферментiв пiдшлункової
залози
B. Нормальне травлення
C. Виразковий колiт
D. Саркоїдоз
E. Туберкульоз

A. Мiкобактерiєю туберкульозу
B. Пневмококом
C. Вiрусом паротиту
D. Вiрусом кору
E. Вiрусом кашлюку
121. Якi нормальнi цифри глюкози визначаються в спинномозковiй рiдинi?
A. 2,8 - 3,9 ммоль/л
B. 1,5 - 2,3 ммоль/л
C. 4,2 - 5,0 ммоль/л
D. 3,5 - 3,9 ммоль/л
E. 122. До гастроентеролога звернувся пацiєнт 50-ти рокiв зi скаргами на болi в животi та випорожнення сiруватого кольору.
Кал мазеподiбної консистенцiї, несформований, iз запахом прогiрклого жиру. При
дослiдженнi виявлено багато слизу, фрагменти неперетравної i перетравної клiтковини, внутрiшньо- i позаклiтинний крохмаль, багато нейтрального жиру, незмiненi м’язовi волокна, йодофiльна флора ++.
Про який патологiчний процес можна думати в даному випадку?
A. Недостатнiсть функцiї пiдшлункової
залози
B. Гнилiсна диспепсiя
C. Недостатнiсть травлення в шлунку
D. Ентероколiт
E. Бродильна диспепсiя
123. 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 утворилася фiбринозна плiвка. Яка iмовiрна етiологiя захворювання?
A. Туберкульозна
B. Менiнгококова
C. Грибкова
D. Вiрусна
E. Пневмококова
124. У хворого випорожнення 1 раз на добу,
зi смердючим запахом, сiрувато-жовтого

125. У пацiєнта 45-ти рокiв спостерiгаються незначна жовтяниця, слабкiсть, виявленi пiдвищенi печiнковi проби: АлАТ,
АсАТ, ЛФ, ГГТП. З метою диференцiального дiагнозу гепатиту призначенi аналiзи
на виявлення маркерiв вiрусних гепатитiв.
Який метод найбiльш точно й швидко дозволяє пiдтвердити вiрусну етiологiю гепатиту?
A. Метод полiмеразної ланцюгової реакцiї
B. Iмуноферментний метод
C. Хроматографiчний метод
D. Видiлення чистої культури збудника
E. 126. Пацiєнтка 45-ти рокiв хворiє на виразкову хворобу шлунку. У загальному аналiзi
кровi: гемоглобiн - 100 г/л, еритроцити 2, 2 · 1012 /л, кольоровий показник - 0,8. Яке
дослiдження необхiдно провести хворiй для
виявлення прихованої шлунково-кишкової
кровотечi?
A. Реакцiю Грегерсена
B. Бiохiмiчний швидкий уреазний тест
C. Визначення амiлази
D. Пробу Реберга
E. 127. Пацiєнтка 53-х рокiв скаржиться на
бiль в епiгастрiї, нудоту, печiю, виражену
слабкiсть. Пiд час дослiдження калу виявлена позитивна реакцiя бензидинової проби. Про що це свiдчить?
A. Наявнiсть прихованої кровi
B. Наявнiсть стеркобiлiну
C. Наявнiсть жовчних пiгментiв
D. Наявнiсть креатореї
E. Наявнiсть яєць глистiв
128. Хворий звернувся до лiкаря-лаборанта
з питанням: ”Чи можливе збiльшення рiвня АлАТ та АсАТ без патологiї печiнки?”
A. Так, пiсля важкого фiзичного навантаження
B. Так, пiсля голоду
C. Нi, це неможливо
D. Так, пiсля стресу
E. -

Цитологiчнi дослiдження

1. У жiнки 35-ти рокiв дiагностований
запальний процес статевих органiв. Для виявлення причини запального iнфекцiйного
процесу використовують рiзнi методи забарвлення цитологiчних препаратiв. Який
метод для виявлення бактерiальної флори i
найпростiших в гiнекологiчних мазках найкраще пiдходить?
A. За Романовським-Гiмзою
B. Гематоксилiн-еозином
C. За Гротуом
D. За Ван-Гiзоном
E. 2. У хворого виявили ексудативний плеврит невiдомої етiологiї. Який метод треба
використовувати для попередньої обробки
бiологiчного матерiалу з метою якiсного
подальшого вивчення клiтинного складу
ексудату?
A. Центрифугування
B. Кип’ятiння
C. Висушування
D. Фiксування
E. 3. В цитологiчних мазках в даний час замiсть термiну ”дисплазiя” використовується такий термiн, як:
A. CIN
B. PIN
C. TNM
D. APUD
E. 4. Жiнцi 40-ка рокiв з пiдозрою на злоякiсне новоутворення проведено цитологiчне
дослiдження матерiалу, одержаного iз каналу шийки матки. Якi ознаки клiтин свiдчать про злоякiснiсть процесу?
A. Рiзкий ядерний полiморфiзм
B. Гiпохромiя
C. Монохромiзм ядер
D. Гомогенний хроматин
E. Цитолiз
5. У хворого 30-ти рокiв при цитологiчному дослiдженнi встановлений дiагноз медулярного раку щитоподiбної залози. Якi
цитологiчнi ознаки пiдтвердять дiагноз медулярного раку щитоподiбної залози?
A. Виявлення амiлоїду
B. Мала клiтиннiсть
C. Наявнiсть залозистоподiбних комплексiв
D. Значна кiлькiсть фiбробластiв
E. 6. У хворого 65-ти рокiв зi спонтанним переломом гомiлки при дослiдженнi виявлений у сечi бiлок Бенс-Джонса. На пiдставi
цього поставлено попереднiй дiагноз: мiєломна хвороба. Якi клiтини в мiєлограмi
пiдтверджують дiагноз мiєломної хвороби?
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A. Плазматичнi клiтини всiх ступенiв зрiлостi
B. Ретикулярнi клiтини
C. Клiтини Березовського-Штернберга
D. Клiтини Пирогова-Лангханса
E. Значна кiлькiсть промiєлоцитiв
7. У хворого 48-ми рокiв з неврологiчними порушеннями, при дослiдженнi спинномозкової рiдини були виявленi залозоподiбнi структури iз злоякiсних клiтин. Це
може свiдчити про:
A. Метастаз аденокарциноми у центральну
нервову систему
B. Менiнгоенцефалiт
C. Закрита черепно-мозкова травма
D. Ехiнококоз
E. Олiгодендроглiома
8. В аналiзi сечi хворої виявлено: слиз в помiрнiй кiлькостi, лейкоцити - 20-40 в полi
зору i бiльше, еритроцити - 1-2 не в кожному полi зору, незмiненi, епiтелiй сечового
мiхура 3-5 у полi зору, окремо i групами до
10-15, плоский епiтелiй 2-3 в полi зору, кишкова паличка. Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Гострий цистит
B. Гострий уретрит
C. Гломерулонефрит
D. Гострий пiєлiт
E. Пролiферативний цистит
9. В лабораторiю доставлене харкотиння,
в’язке, в осадi бiлувато-сiрi тканиннi клочки. При мiкроскопiї: лейкоцити, поодинокi еритроцити, в тканинних клочках метаплазованi i полiморфнi, атиповi клiтини
епiтелiю бронхiв з гiперхромними ядрами,
з ознаками ороговiння в цитоплазмi. Розташованi клiтини розрiзнено i групами. Мiкобактерiї туберкульозу не виявленi. Визначити правильний варiант вiдповiдi:
A. Плоскоклiтинний зроговiлий рак
B. Плоскоклiтинна метаплазiя з атипiєю
C. Високодиференцiйована форма залозистого раку
D. Плоскоклiтинний рак без зроговiння
E. Низькодиференцiйована форма залозистого раку
10. В лабораторiю доставлена асцитична
рiдина, жовтого кольору, прозора. При мiкроскопiї - на фонi лейкоцитiв, еритроцитiв, незмiнених клiтин мезотелiю - розрiзненi клiтини i сосочкоподiбнi залозистi
комплекси з полiморфними ядрами, з гiпертрофованими ядерцями. Деякi клiтини
дистрофiчно змiненi. При якiй патологiї зустрiчається така цитограма?

Цитологiчнi дослiдження

A. Аденокарцинома
B. Метастаз перехiдноклiтинного раку
C. Метастаз плоскоклiтинного раку
D. Метастаз недиференцiйованої форми
раку
E. Пролiферацiя мезотелiю з ознаками
атипiї
11. У хворого бiль в дiлянцi нирок, протеїнурiя, гематурiя, цилiндрурiя. При мiкроскопiї - велика кiлькiсть клiтин перехiдного епiтелiю, канальцiв нирок i свiтлi клiтини округлої форми з великими гiперхромними ядрами, розташованими центрально або ексцентрично. Ядра мiстять крупнi
ядерця. Цитоплазма з ознаками жирової
дистрофiї. В некротичних клочках кристали гематоїдину. При якiй патологiї зустрiчається така уроцитограми?
A. Свiтлоклiтинний рак нирки
B. Перехiдноклiтинний рак нирки
C. Перехiдноклiтинний рак сечового мiхура
D. Перехiдноклiтинна папiлома сечового
мiхура
E. Плоскоклiтинний рак нирки
12. В лабораторiю доставлена асцитична
рiдина геморагiчного характеру. При мiкроскопiї: велика кiлькiсть мезотелiю з
ознаками пролiферацiї та 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 пласкоклiтинного раку
D. Пролiферацiя мезотелiю без ознак атипiї
E. Метастази недиференцiйованої форми
раку
13. У хворого дизурiя, полакiурiя, гематурiя, протеїнурiя. Осад сечi об’ємний, пухкий, бурого кольору, мiстить сiрувато-бурi
тканиннi клаптики. При мiкроскопiї - незмiненi еритроцити, 20-30 в полi зору. В
тканинних клочках - сосочкоподiбнi структури у виглядi ”трилистника”. Скупчення,
утворенi мономорфними клiтинами округлої форми, без ознак атипiї. Якiй патологiї вiдповiдає наведена уроцитограма?
A. Перехiдно-клiтинна папiлома сечового
мiхура
B. Перехiдно-клiтинний рак сечового мiхура
C. Аденокарцинома сечового мiхура
D. Хронiчний цистит
E. Лейкоплакiя сечового мiхура
14. У жiнки 32-х рокiв при цитологiчному
дослiдженнi мазкiв з шийки матки - переважна кiлькiсть клiтин i промiжного i парабазального шару. Зустрiчаються клiтини з крупними ядрами неправильної форми. Хроматин ядер зернистий з дiлянка-
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ми конденсацiї, гiперхромiя ядер помiрна.
Контури ядерної мембрани нерiвнi. Бiльшiсть клiтин розташованi розрiзнено. Якi
патологiчнi змiни характеризує наведена
цитограма?
A. Помiрна дисплазiя
B. Виражена дисплазiя епiтелiю
C. Слабка дисплазiя епiтелiю
D. Стацiонарний ендоцервiкоз
E. Пролiферуючий ендоцервiкоз
15. У хворої 65-ти рокiв пiд час мiкроскопiчного дослiдження сечi з подальшим фарбуванням за Паппенгеймом осаду сечi були
виявленi тканиннi клаптики бурого кольору, що мiкроскопiчно мають сосочкоподiбну будову, яка нагадує листок папоротi,
складається з великої кiлькостi однотипних клiтин, без ознак атипiї, розташованих правильними рядами або ж у виглядi
частоколiв, трилисникiв. Цитологiчна картина характерна для:
A. Перехiдноклiтинна папiлома сечового
мiхура
B. Перехiдноклiтинний рак сечового мiхура
C. Метастази аденокарциноми в сечовий
мiхур
D. Перехiдноклiтинна папiлома сечового
мiхура з ознаками злоякiсностi
E. Метастази плоскоклiтинного раку в
сечовий мiхур
16. У хворої 30-ти рокiв в цитологiчному
препаратi iз поверхнi шийки матки на фонi
великої кiлькостi клiтин багатошарового
плоского епiтелiю виявленi зроговiлi лусочки плоского епiтелiю. Якому клiнiчному
дiагнозу вiдповiдає цитологiчна картина?
A. Лейкоплакiя
B. Плоскоклiтинний рак шийки матки
C. Цервiцит
D. Ерозiя шийки матки
E. Кольпiт
17. Хвора 55-ти рокiв скаржиться на збiльшенi лiмфатичнi вузли та болючiсть правої молочної залози. В цитологiчному препаратi видiлення з молочної залози виявленi нейтрофiльнi гранулоцити, плазматичнi клiтини, епiтелiоїднi клiтини та клiтини
Пирогова-Лангханса. Про яке захворювання можна думати за результатом цитологiчного дослiдження?
A. Туберкульозний мастит
B. Неспецифiчний мастит
C. Фiброаденома
D. Рак Педжета
E. Аденокарцинома
18. У чоловiка 58-ми рокiв при мiкроскопiї мазка-вiдбитка шийного лiмфатичного вузла визначено значне рiзноманiття
клiтин серед яких зустрiчаються гiгантськi клiтини з 2-ма ядрами (Березовського-

Цитологiчнi дослiдження

Штернберга), лакунарнi клiтини. В багатьох ядрах гiпертрофованi нуклеоли. Про
дiагностику якої хвороби у першу чергу
можна думати?
A. Хвороба Ходжкiна
B. Лiмфосаркома
C. Саркоїдоз
D. Лiмфоденiт
E. Лiмфома Беркiта
19. У чоловiка 71-го року при мiкроскопiї
мазка-вiдбитка пахвинного лiмфатичного
вузла виявлено округлi або полiгональнi
клiтини дiаметром 25-45 мкм з одним або з
декiлькома великими ядрами iз дрiбнозернистого хроматину з 1-3 ядерцями рiзних
розмiрiв з вузькою або ширшою цитоплазмою свiтло-синього кольору, в якiй часто
видно вiд 10 до декiлькох десяткiв темних
гранул пiгменту. Серед цих клiтин iнколи
видно поодинокi лiмфоцити. Про метастаз
якої пухлини слiд думати у першу чергу?
A. Метастаз меланоми
B. Метастаз невриноми
C. Метастаз хондроми
D. Метастаз плоскоклiтинного раку
E. Метастаз аденокарциноми
20. В мазках, виготовлених з зiшкряба iз
новоутворення шкiри, виявленi полiморфнi епiтелiоподiбнi клiтини розмiрами вiд
60-180 мкм одноядернi та гiгантськi багатоядернi клiтини з великими полiморфними ядрами з великими патологiчними ядерцями зiркоподiбної, трикутної та овальної
форми (2-4 штук). Цитоплазма, як правило
широка, помiрно базофiльна, вмiщує рiзну кiлькiсть темних гранул меланiну вiд
одиночних до заповненої всiєї цитоплазми.
Часто виявляються фiгури мiтозу. Про яку
пухлину це свiдчить?
A. Меланома
B. Вiрусна папiлома
C. Базалiома
D. Себорейна кератопапiлома
E. Пiгментний невус
21. У гастробiоптатi хворого 78-ми рокiв
виявленi дрiбнi часточки тканин, покритi слизом. В забарвлених мiкропрепаратах
виявлений слизовий фон, який мав рожеве забарвлення i рiдко - блакитне. На фонi
слизових мас виявлялися мукоцити дрiбних
та помiрних розмiрiв 12-16-25 мкм, якi формували залозистоподiбнi групи. В цитоплазмi - слизовi вакуолi невеличкого розмiру.
Виявленi також поодинокi перснеподiбнi
клiтини iз великими вакуолями, що заповнюють цитоплазму клiтин, розплющуючи
ядра на периферiї цитоплазми. Про яке захворювання можна думати?
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A. Колоїдна аденокарцинома
B. Катаральний гастрит
C. Полiп шлунка з ентеролiзацiєю
D. Гiперпластичний полiп шлунка
E. Плоскоклiтинний рак
22. Хвора 45-ти рокiв скарги на щiльне
утворення в верхньозовнiшньому квадрантi лiвої молочної залози. Хворiє понад двох
рокiв. В пунктатi цього утворення визначенi значна кiлькiсть клiтин цилiндричного
епiтелiю без формування структур, нейтрофiли, лiмфоцити, детрит, еритроцити.
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Мастопатiя
B. Кiста молочної залози
C. Фiброаденома
D. Аденокарцинома
E. Рак Педжета
23. При гiнекологiчному обстеженнi у цитологiчному препаратi на тлi елементiв
клiтинного розпаду зустрiчаються: багато нейтрофiлiв, гiстiоцити 3-7 в полi зору,
поодинокi макрофаги. Рясна рiзноманiтна
флора. Трихомонади 3-5-8 в полi зору. Який
цитологiчний дiагноз?
A. Трихомонадний вульвовагiнiт
B. Хронiчне запалення
C. Гостре запалення
D. Дисплазiя
E. Рак
24. Цитологiчний препарат бiоптату слизової оболонки стравоходу представлений
пластами клiтин переважно поверхневих
шарiв багатошарового плоского епiтелiю з
дрiбними пiкнотичних ядрами, фон препарату складають лусочки багатошарового
плоского епiтелiю. Визначте дiагноз:
A. Лейкоплакiя стравоходу
B. Стравохiд Барретта
C. Аденокарцинома стравоходу
D. Езофагiт
E. Плоскоклiтинний рак стравоходу
25. При морфологiчному дослiдженнi вагiнального мазка виявленi найпростiшi:
розмiром 15 мкм, округлi; ядро витягнутої форми з загостреними краями (сливова
кiсточка), ядро має слабобазофiльне забарвлення; цитоплазма гомогенна, вакуолiзована, мереживна, має слабобазофiльне
забарвлення (за Романовським). У мазку є
фрагменти епiтелiю з вираженими дегенеративними змiнами клiтин. Фон препарату:
лейкоцити, коки, лептотрiкс, гарднерели.
Визначте вид найпростiшого:
A. Трихомонади
B. Амеби
C. Мобiлункус
D. Лямблiї
E. Гонококи
26. У пацiєнтки 48-ми рокiв на вагiнальнiй
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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. Визначте дiагноз:
A. Лейкоплакiя
B. Ектропiон
C. Carcinomа in situ
D. Дисплазiя
E. Цервiцит
27. До пульмонолога звернулася жiнка 47ми рокiв зi скаргами на нападоподiбний
кашель, iнодi з видiленням кровi. Кашель
триває близько 2-х мiсяцiв, без пiдйому
температури. При бронхоскопiї одержано
матерiал для цитологiчного дослiдження.
Мiкроскопiчно: наявнiсть великих атипових свiтлих клiтин, розташованих розрiзнено або у виглядi комплексiв. Ядра повторюють форму клiтини. Хроматин нiжногранулярний або дрiбнопетлистий, рiвномiрно розподiлений по ядру. Цитоплазма
вузеньким обiдком оточує ядро, клiтини часто виглядають голоядерними. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Крупноклiтинний рак
B. Дрiбноклiтинний рак
C. Туберкульоз легень
D. Метастаз раку яєчникiв
E. Метастаз раку шлунка
28. Пунктат кiстозного утворення щитовидної залози представлений рясним клiтинним матерiалом у виглядi сосочкоподiбних
структур iз сполучнотканинним стеблом з
капiлярами в центрi. Клiтини великi, полiгональнi з чiткими контурами базофiльної
цитоплазми. Ядра збiльшенi, мiстять вакуолi, хроматин розподiлений нерiвномiрно.
Фон препарату - кiстозна рiдина з одиничними багатоядерними макрофагами. Визначте вид патологiчного процесу:
A. Папiлярна карцинома
B. Анапластична карцинома
C. Фолiкулярна карцинома
D. Фолiкулярна аденома
E. Медулярна карцинома
29. При оглядi дiлянки шиї щитоподiбна залоза збiльшена. Проведена пункцiя. В пунктатi виявлено велику кiлькiсть атипових
клiтин круглої i овальної форми з великими ядрами. Мiсцями виявленi двох- i багатоядернi клiтини. Ядра мiстять вiд 1 до 3
нуклеол. В цитоплазмi клiтин багато дрiбної ацидофiльної зернистостi. Розмiщенi
клiтини солiдними полями i групами. Серед клiтинних елементiв знаходяться дiлянки амiлоїда забарвленого в жовто-зелений
колiр. Це:
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A. Медулярний рак
B. Ацидофiльна аденома
C. Фолiкулярна аденокарцинома
D. Папiлярна аденокарцинома
E. Рак iз клiтин Ашкеназi
30. Жiнка 26-ти рокiв звернулась до лiкарягiнеколога з наступними скаргами: подразнення та свербiж навколо пiхвової дiлянки
та смердкi видiлення жовто-зеленого кольору. Аналiз мазку, взятого з пiхви, виявив
наявнiсть промiж клiтин пiхвового епiтелiю клiтини грушоподiбної форми, з ундулюючою мембраною та джгутиками, рухливi. Який з нижчеперерахованих збудникiв мiг викликати захворювання?
A. Трихомонада
B. Гарднерелла
C. Протей
D. Кандiда
E. Ешерихiя
31. 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 до сечового
мiхура
D. Перехiдноклiтинна папiлома сечового
мiхура з ознаками злоякiсностi
E. Метастаз пласкоклiтинного раку до
сечового мiхура
32. У хворого урологiчного вiддiлення при
дослiдженнi змивiв сечового мiхура були
виявленi групи клiтин витягнутої форми з
довгими вiдростками без ознак атипiї. Деякi клiтини формують трилисники, щiльнi
скупчення. Ядра невеликi, хроматин рiвномiрний. Про яку патологiю можна думати?
A. Папiлома
B. Перехiдноклiтинний рак
C. Аденокарцинома
D. Плоскоклiтинний рак
E. Анапластичний рак
33. У жiнки 53-х рокiв в зонi соска молочної
залози виникла виразка. В соскобi соскової
зони молочної залози виявлено: крупнi, свiтлi клiтини з великими ядрами, нуклеолами. Хроматин нiжний, вiдносно рiвномiрний. Цитоплазма широка, вакуолiзована,
контур нерiвний. Про яку патологiю свiдчить цитограма?
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A. Рак Педжета
B. Аденокарцинома
C. Папiлома
D. Дрiбноклiтинний рак
E. Апокринний рак
34. У жiнки 35-ти рокiв при клiнiчному обстеженнi виявлено пухлиноподiбне
утворення молочної залози в верхньозовнiшньому квадрантi. Який найбiльш
ефективний метод отримання матерiалу
для цитологiчного дослiдження при глибоко розташованiй пухлинi молочної залози?
A. Пункцiя пухлини
B. Вiдбиток з пухлини
C. Видiлення iз соска
D. Трепанбiопсiя
E. Браш бiопсiя
35. У хворого при рентгенографiї виявлено
пухлину головного бронха злiва. Виставлено попереднiй дiагноз - плоскоклiтинний
рак головного бронха. Хворому проведена
бронхоскопiя з одержанням матерiалу для
цитологiчного дослiдження. Якi ознаки характеризують цитограму плоскоклiтинного раку бронхiв?
A. Комплекси полiморфних атипових клiтин з ознаками ороговiння або без нього
B. Пласти однотипних структур
C. Розташування клiтин у виглядi залозистих структур
D. Наявнiсть вiйчастого епiтелiю
E. Наявнiсть кубiчного епiтелiю
36. У хворого при дослiдженнi мiєлограми
виявлено значну кiлькiсть бластоподiбних
клiтин. Попереднiй дiагноз: гострий лейкоз. Вкажiть найхарактернiший цитохiмiчний показник при дiагностицi гострого мiєлобластного лейкозу:
A. Мiєлопероксидаза
B. Гранули глiкогену
C. Лужна фосфатаза
D. Неспецифiчна естераза
E. 37. 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 варiюється вiд дрiбних до великих. 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
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38. У жiнки 31-го року виявленi численнi везикули на слизовiй оболонцi пiхви i
шийцi матки. При цитологiчному дослiдженнi мазкiв iз уражених дiлянок виявленi клiтини плоского епiтелiю з крупними гiпохромними ядрами, з розрiдженим
хроматином в центрi ядра. Зустрiчаються
багатоядернi клiтини з фрагментованими
ядрами. Фон препарату - гранулоцитарномоноцитарний. Який цитологiчний дiагноз?
A. Змiни характернi для уражень вiрусом
простого герпесу
B. Змiни характернi для уражень хламiдiйною iнфекцiєю
C. Змiни характернi для уражень вiрусом
папiломи людини
D. Залозиста форма раку
E. Недиференцiйована форма раку
39. У жiнки 25-ти рокiв пiсля травми правої молочної залози з’явились болючi дiлянки затвердiння. При цитологiчному дослiдженнi пунктату - велика кiлькiсть лiпофагiв, мiсцями епiтелiальнi клiтини з
центрально i ексцентрично розташованими ядрами, що мають рiвномiрну структуру хроматину, в окремих клiтинах - дрiбнi
поодинокi ядерця. Фон препарату - дрiбнозернистий детрит, краплини жиру, дистрофiчно змiненi лейкоцити i епiтелiальнi клiтини. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Лiпогранульома
B. Фiброзна мастопатiя
C. Гострий мастит
D. Абсцес грудної залози
E. Пролiферативний фiброаденоматоз
40. У хворого на фонi гострого респiраторного захворювання збiльшився i став болючим пiдчелюсний лiмфатичний вузол.
В цитограмi з пунктату лiмфовузла виявлена нейтрофiльна iнфiльтрацiя: нейтрофiли вкривають всi поля зору, переважна
кiлькiсть їх в станi дегенеративних змiн.
Зустрiчаються моноцити i макрофаги з рiзними включеннями (фагоцитованими залишками клiтин i мiкробами). Мiсцями нейтрофiльний детрит (гнiй) i залишки дегенеративно змiнених нейтрофiлiв. Визначте характер цитограми:
A. Гострий лiмфаденiт
B. Хронiчний лiмфаденiт
C. Туберкульозний лiмфаденiт
D. Вiрусний лiмфаденiт
E. Саркоiдоз
41. У хворої скарги на високу температуру,
бiль в дiлянцi щитоподiбної залози, що iррадiює у вуха. В кровi нейтрофiльний лейкоцитоз, пiдвищена ШОЕ. Пальпаторно:
в дiлянцi щитоподiбної залози визначається флюктуацiя. Пунктат має гнiйний характер. В цитологiчному препаратi, одержаному з пунктату - велика кiлькiсть ней-
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трофiльних гранулоцитiв переважно дегенеративно змiнених i зруйнованих, небагато макрофагiв i фолiкулярних клiтин з
ознаками вираженої дегенерацiї. Який цитологiчний дiагноз?
A. Гострий гнiйний тиреоїдит
B. Фiброзно-кiстозний тиреоїдит
C. Фiброзний тиреоїдит
D. Кiста щитоподiбної залози
E. Аденома щитоподiбної залози
42. В пунктатi з лiмфатичного вузла 95%
клiтинних елементiв представленi зрiлими
лiмфоцитами, якi за своїми морфологiчними ознаками не вiдрiзняються вiд лiмфоцитiв периферичної кровi. Поряд з ними
- поодинокi пролiмфоцити, лiмфобласти,
широкоплазменi лiмфоцити, макрофаги,
гiстiоцити, плазматичнi клiтини, тканиннi
базофiли, еозинофiли, нейтрофiли. Який
стан лiмфовузла характеризує такий клiтинний склад?
A. Пунктат нормального лiмфовузла
B. Високодиференцiйована лiмфоцитарна
лiмфосаркома
C. Метастатичне ураження лiмфовузлiв при
ХЛЛ
D. Лiмфоплазмоцитарна лiмфома
E. Фолiкулярна лiмфома
43. В цитологiчному препаратi iз аспiрату
щитоподiбної залози вiдмiчається висока
клiтиннiсть. Епiтелiальнi клiтини фолiкулiв розташованi у виглядi папiлярних структур, кластерiв i окремих клiтин на фонi колоїду, ядерного детриту, фрагментiв
строми i макрофагiв. Епiтелiальнi клiтини крупнi за розмiром, мають еозинофiльну цитоплазму, укрупненi та полiморфнi
за формою ядра з тонкосiтчатою структурою хроматину, численнi i рiзнi за розмiром
ядерця. Для якої патологiї характерна наведена цитограма?
A. Папiлярний рак
B. Анапластичний рак
C. Фолiкулярна аденома
D. Фолiкулярний рак
E. Медулярний рак з С-клiтин
44. Пiд час операцiї видiлено новоутворення, яке мiстило в собi елементи жиру, кристали холестерину, клiтини плаского епiтелiю, волосся. Поставте найбiльш iмовiрний
дiагноз:
A. Епiдермоїдна кiста
B. Меланома
C. Базалiома
D. Гiперкератоз
E. Серозна цистаденома
45. Хвора 48-ми рокiв скаржиться на кров’янистi видiлення iз соска молочної залози.
Сосок втягнений, ущiльнений, у цитологiчних препаратах крупнi, свiтлi клiтини з
великими ядрами i ядерцями, нейтрофiли.
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Який цитологiчний дiагноз?
A. Рак Педжета
B. Мастит
C. Фiброаденома
D. Папiлома
E. Кiста
46. У жiнки 35-ти рокiв на профоглядi одержано матерiал вагiнального вмiсту. При мiкроскопiї вагiнальних мазкiв виявили: паличка Додерляйна вiдсутня, рiзноманiтна
кокова флора, клiтини плаского епiтелiю.
Якому ступеню чистоти це вiдповiдає?
A. III
B. II
C. I
D. IV
E. VII
47. При цитологiчному дослiдженнi пунктату лiмфатичного вузла бiльша частина клiтинних елементiв характеризується вираженим полiморфiзмом, багатоядернiстю:
ядра мають нiжну структуру, 1-2 нуклеоли. Клiтини мiстять чорно-бурий пiгмент у
виглядi дрiбних та великих краплин. Який
iмовiрний дiагноз?
A. Метастаз меланоми в лiмфатичний вузол
B. Метастаз аденокарциноми в лiмфатичний вузол
C. Лiмфогранульоматоз
D. Реактивний лiмфаденiт
E. Туберкульозний лiмфаденiт
48. До лiкарнi звернувся чоловiк зi скаргами на постiйнi дискомфортнi вiдчуття
уздовж стравоходу пiд час ковтання. Цитологiчний препарат мазка з стравоходу
представлений групами клiтин багатошарового плоского епiтелiю зi значним збiльшенням ядер, ядерна мембрана потовщена,
хроматин гомогенний нагадує ”годинникове скло”, зустрiчаються двоядернi клiтини,
є внутрiшньоядернi включення з добре вираженим обiдком. Ваш лабораторний дiагноз:
A. Герпетичне ураження епiтелiю
B. Цитомегаловiрусне ураження епiтелiю
C. Аспергiльозне ураження епiтелiю
D. Кандидозне ураження епiтелiю
E. Бактерiальний езофагiт
49. При цитологiчнiй дiагностицi матерiалу
виявленi наступнi морфологiчнi змiни клiтин: втрата цiлiсностi клiтинної мембрани,
флокуляцiя хроматину, набухання клiтини
i лiзис, набухання органел. Ваш лабораторний дiагноз:
A. Некроз
B. Апоптоз
C. Варiант норми
D. Анiзоцитоз
E. Полiхромазiя
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50. У хворої 40-ка рокiв видалена пухлина
матки м’якої консистенцiї, з крововиливами та дiлянками некрозу, яка на розрiзi нагадує риб’яче м’ясо. В ходi гiстологiчного
дослiдження виявлено ознаки вираженого
клiтинного i тканинного атипiзму, зустрiчаються клiтини з патологiчними фiгурами
мiтозiв. Поставте лабораторний дiагноз:
A. Саркома
B. Аденокарцинома
C. Ангiома
D. Фiброма
E. Лiпома
51. Пiд шкiрою живота у жiнки 29-ти рокiв
виявлено рухоме утворення 1,0х0,7 см, з чiткими межами, тiстоподiбної консистенцiї,
повiльно росте. Гiстологiчно виявляються
адипозоцити, якi формують часточки, рiзнi за формою та розмiром, розмежованi
тонкими прошарками сполучної тканини з
судинами. Поставте лабораторний дiагноз:
A. Лiпома
B. Фiброма
C. Ангiома
D. Лiпосаркома
E. Фiбросаркома
52. Хворий 42-х рокiв, будiвельник, госпiталiзований на 2-й день хвороби з дiагнозом:
грип, гiпертоксична форма. Захворювання
почалося гостро, на тлi нормального самопочуття з’явився озноб, головний бiль,
температура тiла пiдвищилася до 40,2o C .
При надходженнi стан важкий, свiдомiсть
сплутана. Обличчя дуже блiде. На шкiрi
живота, сiдниць i нижнiх кiнцiвок дрiбний
зiрчастий висип синьо-фiолетового кольору, є також петехiальнi елементи на руках.
Рiзко вираженi ригiднiсть потиличних м’язiв i симптом Кернiга. При спинномозковiй
пункцiї отримана пiд високим тиском каламутна рiдина з високим нейтрофiльним
(99%) плеоцитозом - 15400 кл/мл; бiлок 2,64 г/л; реакцiя Пандi (++++). Поставте
лабораторний дiагноз:
A. Менiнгококова iнфекцiя
B. Вiрусний енцефалiт
C. Iшемiчний iнсульт
D. Геморагiчний iнсульт
E. 53. Хвора 46-ти рокiв звернулася зi скаргами на часте сечовипускання, червоний колiр сечi i загальну адинамiю. Анамнез життя: бiльше 10 рокiв працює з анiлiновими
барвниками. Проведена цистоскопiя, знайдено пухлиноподiбне розростання, взято
бiоптат цiєї тканини та прилеглої слизової
оболонки. В ходi гiстологiчного дослiдження бiоптату: пухлиноподiбне розростання складається з правильно розташованих
клiтин, але мiсцями є скупчення атипових
клiтин. Яким буде iмовiрний лабораторний
дiагноз?
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A. Злоякiсне новоутворення
B. Цистит
C. Туберкульоз сечового мiхура
D. Гломерулонефрит
E. 54. На прийом до лiкаря звернулась хвора
46-ти рокiв зi скаргами на припухлiсть в
дiлянцi шиї. При оглядi шиї щитоподiбна
залоза збiльшена. Проведена пункцiя. В
пунктатi виявлено велику кiлькiсть атипових клiтин круглої та овальної форми з великими ядрами. Мiсцями виявленi дво- та
багатоядернi клiтини. Ядра мiстять вiд 1 до
3 нуклеолiв. В цитоплазмi клiтин численна
дрiбна ацидофiльна зернистiсть. Розташованi клiтини солiдними полями та групами, часто у виглядi грона та залозистоподiбних утворень. Серед клiтинних елементiв
є дiлянки амiлоїда, забарвленого в жовтозелений колiр. Це:
A. Медулярний рак
B. Ацидофiльна аденома
C. Фолiкулярна аденокарцинома
D. Капiлярна аденокарцинома
E. Рак з клiтин Ашкеназi
55. У хворого з пiдозрою на туберкульоз
легень при цитологiчному дослiдженнi мокротиння на тлi великої кiлькостi лейкоцитiв i еритроцитiв виявлено атиповi клiтини великого розмiру, ядра гiпохромнi, полiморфнi, займають бiльшу частину клiтини.
Який цитологiчний дiагноз у хворого?
A. Великоклiтинний рак легень
B. Пласкоклiтинний рак легень
C. Аденокарцинома легень
D. Дрiбноклiтинний недиференцiйований
рак легень
E. Туберкульоз легень
56. Хвора 56-ти рокiв скаржиться на частi
матковi кровотечi. У цитологiчних препаратах аспiрату з порожнини матки виявленi
клiтини з ознаками злоякiсностi, якi формують розеткоподiбнi утворення та iншi
залозистоподiбнi структури. Яким буде цитологiчний дiагноз?
A. Аденокарцинома тiла матки
B. Пласкоклiтинний рак
C. Хорiокарцинома
D. Залозиста гiперплазiя ендометрiю
E. Пролiферацiя цилiндричного епiтелiю
57. У хворого на тлi пiдвищеної температури тiла до 38o C кашель з видiленням
сiрувато-жовтого мокротиння слизовогнiйного характеру з в’язкими грудочками.
В ходi мiкроскопiчного дослiдження: велика кiлькiсть лейкоцитiв, частково збережених, частково напiвзруйнованих з дегенеративними змiнами, еритроцити - поодинокi в полi зору. Мiж тяжами фiбрину наявнi скупчення епiтелiю бронхiв з ознаками
пролiферацiї без атипiї. Про яку патологiю
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свiдчать такi змiни?
A. Гострий бронхiт
B. Бронхiальна астма
C. Бронхоектатична хвороба
D. Абсцес легень
E. 58. У хворого на бронхiальну астму на стадiї загострення в пофарбованих препаратах мокротиння зустрiчаються гiперплазованi келихоподiбнi та вiйчастi клiтини.
Конгломерати цих злущених клiтин утворюють великi скупчення з вакуолiзованою
цитоплазмою з вiйчастими краями i майже недиференцiйованими морфологiчними ознаками. Яку назву мають цi утворення?
A. Тiльця Креола
B. Альвеолярнi макрофаги
C. Лiпофаги
D. Гiперплазованi келихоподiбнi клiтини
E. Дегенеративно змiненi вiйчастi клiтини
59. Який епiтелiй вистилає слизову оболонку маткових труб i повiтроноснi шляхи дихальної системи?
A. Одношаровий багаторядний вiйчастий
епiтелiй
B. Одношаровий однорядний кубiчний
епiтелiй
C. Багатошаровий плаский незроговiлий
епiтелiй
D. Покривно-ямковий епiтелiй
E. Перехiдний багатошаровий багаторядний епiтелiй
60. Яка цитологiчна класифiкацiя передпухлинних процесiв, доброякiсних пухлин
та новоутворень жiночих статевих органiв,
що мiстить в собi широкий спектр патологiчних змiн шийки матки найбiльш розповсюджена в Українi?
A. Система Бетесда (США)
B. Класифiкацiя ВООЗ
C. Мюнхенська номенклатура
D. Британського товариства
цитологiв
E. Росiйська класифiкацiя

клiнiчних

61. Який метод дослiдження цервiкальних
мазкiв є найбiльш iнформативним та рекомендований ВООЗ як ”золотий стандарт”
для скринiнгу захворювань шийки матки?
A. Рiдинна цитологiя
B. Фарбування за методом Нохта
C. Фарбування за методом Паппенгейма
D. Гормональна кольпоцитологiя
E. Бактерiальне дослiдження
62. Хворому 67-ми рокiв проведена цистоскопiя, пiд час якої виявленi ворсиноподi-
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бнi новоутворення на слизовiй оболонцi
сечового мiхура. При цитологiчному дослiдженнi одержаного матерiалу - групи клiтин iз полiгональних, рiзко полiморфних
елементiв крупного та дрiбного розмiру,
з короткими грубими вiдростками; характерно виражений полiморфiзм ядер, грубий гiперхромний хроматин. Цитоплазма
негомогенна, фарбується базофiльно. Якiй
патологiї вiдповiдає ця цитограма?
A. Перехiдноклiтинний рак сечового мiхура
B. Доброякiсна папiлома сечового мiхура
C. Анапластичний рак
D. Аденома
E. Аденокарцинома
63. 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 великого розмiру змiщенi до
периферiї. Цитоплазма мiстить багато великої зернистостi червоного та рожевого
кольору. З яких клiтин сформувалася ця
пухлина?
A. В-клiтини (клiтини Ашкеназi)
B. А-клiтини (фолiкулярний епiтелiй)
C. С-клiтини
D. Недиференцiйованi
E. Епiтелiоїднi
64. До лiкаря звернулася жiнка 49-ти рокiв
зi скаргами на видiлення з статевих шляхiв.
Цитологiчне дослiдження матерiалу, взятого з шийки матки виявило: велику кiлькiсть
лiмфоїдних елементiв рiзного ступеня зрiлостi без ознак атипiї, поодинокi нейтрофiли та плазматичнi клiтини. Для якого захворювання це характерно?
A. Лiмфоцитарний цервiцит
B. Лiмфосаркома
C. Лiмфогранулематоз
D. Хламiдiоз
E. Метастаз раку
65. Пiд час профогляду гiнеколога у жiнки 43-х рокiв був одержаний матерiал iз
шийки матки. В цитологiчних препаратах визначенi ознаки дискарiозу в клiтинах багатошарового епiтелiю усiх шарiв
(вiд базального до поверхневого). Ядерноцитоплазматичне спiввiдношення у бiк
ядер; контури ядер нерiвнi, ядерний хроматин нерiвномiрний. Ядра орiєнтованi в
один бiк. Для якої патологiї це характерно?
A. Дисплазiя важка
B. Дисплазiя помiрна
C. Дисплазiя слабка
D. Аденокарцинома
E. Плоскоклiтинний рак

Бiохiмiчнi методи дослiдження. Клiнiчна бiохiмiя

1. При якiй патологiї фетальний гемоглобiн значною мiрою пiдвищується?
A. Хвороба Кулi (β -таласемiя)
B. Серповидноклiтинна анемiя
C. Залiзодефiцитна анемiя
D. Лейкоз
E. 2. Концентрацiя якого жовчного пiгмента
пiдвищується в сечi в дожовтушний перiод
iнфекцiйного гепатиту?
A. Уробiлiноген
B. Бiлiрубiн
C. Стеркобiлiноген
D. Холебiлiрубiн
E. 3. Який iз названих жовчних пiгментiв НЕ
ВИДIЛЯЄТЬСЯ iз сечею або калом?
A. Некон’югований бiлiрубiн
B. Уробiлiноген
C. Кон’югований бiлiрубiн
D. Стеркобiлiноген
E. 4. Який гормон регулює обмiн натрiю в органiзмi?
A. Альдостерон
B. Вазопресин
C. Iнсулiн
D. Паратирин
E. 5. У якi години доби найбiльш стабiльнi та
достовiрнi бiохiмiчнi показники в кровi?
A. 8-9 годин ранку
B. У нiчний час
C. У вечiрнiй час
D. Опiвднi
E. Будь-який час доби
6. Активнiсть якого ферменту знижується при хронiчних захворюваннях печiнки, особливо при цирозi?
A. Холiнестераза
B. АлАТ
C. ГГТП
D. Лужна фосфатаза
E. -

54

A. ЛДГ, АсАТ, КК - пiдвищується активнiсть
B. СДГ, альдолаза, АлАТ - пiдвищується
активнiсть
C. Активнiсть ферментiв в межах норми
D. АсАТ, ЛДГ, КК - знижується активнiсть
E. 9. Зменшення якого класу лiпопротеїдiв
плазми кровi розглядається як ознака розвитку атеросклерозу?
A. ЛПВГ, альфа-лiпопротеїди
B. Хiломiкрони
C. ЛДПНГ
D. ЛПНГ
E. ЛПНГ i ЛДПНГ
10. Якi ферменти є iнформативними для захворювання пiдшлункової залози:
A. Альфа-амiлаза
B. ЛДГ-iзоферменти
C. ЛДГ
D. Креатинфосфокiназа (КФК)
E. 11. Назвiть речовини, якi входять до складу
фосфолiпiдiв:
A. Ортофосфатна кислота, холiн, глiцерин,
двi жирнi кислоти
B. Ортофосфатна кислота i нейтральний
жир
C. Бiлки, жирнi кислоти, ортофосфатна
кислота
D. Ефiри, ортофосфатна кислота
E. 12. У пацiєнта, що хворiє на цукровий дiабет, визначили вмiст глiкозильованого
гемоглобiну. Що вiдображає даний показник?
A. Порушення вуглеводного обмiну протягом 4-6 тижнiв, що передували дослiдженню
B. Ступiнь гiпоксiї тканин при цукровому
дiабетi
C. Тяжкiсть ураження печiнки
D. Рiвень гiперглiкемiї пiсля прийому їжi
E. Рiвень глюкози в органiзмi на момент
проведення дослiджень

7. Iзоферментний спектр якого ферменту
найбiльш часто використовується у дiагностицi захворювань?

13. Чоловiк 63-х рокiв поступив у лiкарню
iз скаргами на болi за грудиною (протягом 2-х днiв). У кровi: креатинкiназа - 33,0
мкмоль/(л·год), аспартатамiнотрансфераза - 10 ммоль/(л·год), лактатдегiдрогеназа 6,5 мкмоль/( л·год). Який дiагноз?

A. ЛДГ
B. Амiлаза
C. Фосфатаза
D. Трансамiназа
E. -

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

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

14. Назвiть найбiльш високочутливий лабораторний тест сироватки кровi на виявлення некрозу мiокарду?
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A. Визначення тропонiну Т та I
B. Визначення амiнотрансфераз (АлАТ,
АсАТ)
C. Визначення альфа-амiлази
D. Визначення ЛДГ
E. Визначення креатинофосфокiнази
15. Хворий 58-ми рокiв був госпiталiзований зi скаргами на бiль у загрудиннiй дiлянцi, раптову слабкiсть, пiтливiсть, вiдчуття страху, запаморочення. Пiд час дослiдження ферментiв було виявлено: пiдвищену активнiсть амiнотрансфераз (АсАТ,
АлАТ), ЛДГ. Попереднiй дiагноз: iнфаркт
мiокарда. Для уточнення дiагнозу необхiдно визначити:
A. Тропонiн Т
B. Амiлаза
C. Лужну фосфатазу
D. Холiнестераза
E. Всi вiдповiдi правильнi
16. Пацiєнту призначено аналiз бiлкових
фракцiй сироватки кровi (протеїнограму).
Який метод можна використати для роздiлення бiлкових фракцiй?
A. Електрофорез
B. Полярографiя
C. Iмуноферментний аналiз
D. Титрометрiя
E. Полiмеразна ланцюгова реакцiя
17. Ургентно надiйшов 65-рiчний чоловiк, виснажений, скаржився на сильний
головний бiль, затерпання кiнцiвок. Спостерiгалося блювання. АТ- 155/95 мм рт.ст.
Кров: N a+ - 145 ммоль/л, K + - 5,8 ммоль/л,
креатинiн - 1,25 ммоль/л, сечовина - 28,5
ммоль/л. Сеча: N a+ - 62 ммоль/л, K + - 35
ммоль/л. Поставте дiагноз:
A. Хронiчна ниркова недостатнiсть
B. Гостра ниркова недостатнiсть
C. Гiперальдостеронiзм
D. Гiпоальдостеронiзм
E. Нецукровий дiабет
18. 60-рiчний чоловiк надiйшов у лiкарню
через 2 днi пiсля появи болю за грудиною.
Аналiз кровi: креатинкiназа - 24000 Од/л,
АсАТ- 330 Од/л, АлАТ- 650 Од/л. Поставте
дiагноз:
A. Iнфаркт мiокарда
B. Напад стенокардiї
C. Нестабiльна стенокардiя
D. Мiозит
E. Невралгiя
19. 25-рiчна хвора на iнсулiнозалежний дiабет, поступила зi скаргами на блювання,
що тривала протягом 2-х днiв, бiль у животi та непритомнiсть. Глюкоза кровi - 15,2
ммоль/л, позитивна реакцiя сечi на кетони i проба Ланге. Чим викликаний важкий
стан пацiєнта?
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A. Кетоацидоз
B. Гiпоглiкемiчна кома
C. Iнсульт
D. Хвороба Аддiсона
E. Iнфаркт мiокарда
20. У хворої 17-ти рокiв спостерiгається полiурiя з низькою питомою вагою сечi. Пiсля проведення тесту з обмеженням рiдини
параметри питомої ваги сечi не змiнилась.
Найбiльш iмовiрно, що у хворої:
A. Нецукровий дiабет
B. Психогенна полiдипсiя
C. Цукровий дiабет
D. Хронiчний пiєлонефрит
E. 21. Хвора 40-ка рокiв жалiється на зябкiсть, сонливiсть, закрепи. При об’єктивному дослiдженнi виявлено збiльшення
щитоподiбної залози та запiдозрено первинний гiпотиреоз. Для пiдтвердження даного дiагнозу найбiльш iнформативно:
A. Визначення рiвня ТТГ
B. Проведення сцинтiографiї щитоподiбної
залози
C. Визначення тироксину
D. Визначення трийодтиронiну
E. Визначення рiвня кальцiю в кровi
22. Назвiть продукти обмiну порфiринiв,
якi у великiй кiлькостi з’являються у сечi
за гострої iнтермiтуючої порфiрiї:
A. Дельта-амiнолевулiнова кислота i порфобiлiноген
B. Лише уропорфiрин
C. Лише копропорфiрин
D. Уропорфiрiн i копропорфiрин
E. Лише протопорфiрин IХ
23. У чому полягає лабораторна дiагностика гiперпаратиреозiв?
A. Визначення рiвня кальцiю i фосфору в
кровi та сечi i лужної фосфатази в сироватцi
B. Визначення рiвня кальцiю в кровi та сечi
C. Визначення рiвня фосфору в кровi та
сечi
D. Визначення рiвня лужної фосфатази в
сироватцi кровi
E. 24. Яка форма печiнкової порфiрiї супроводжується рiзким пiдвищенням вмiсту в
сечi уро- та копропорфiрину?
A. Урокопропорфiрiя (пiзня шкiрна порфiрiя)
B. Гостра iнтермiтуюча порфiрiя
C. Спадкова печiнкова порфiрiя
D. Копропротопорфiрiя
E. 25. Якi з перелiчених показникiв є найбiльш характерними для паренхiматозної
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жовтяницi?
A. Пiдвищення у кровi непрямого та
прямого бiлiрубiну, поява в сечi прямого
бiлiрубiну та уробiлiногену, зникнення
стеркобiлiну в калi
B. Пiдвищення в кровi непрямого бiлiрубiну,
поява в сечi уробiлiногену та пiдвищення
вмiсту стеркобiлiну в калi
C. Пiдвищення в кровi непрямого бiлiрубiну, пiдвищення вмiсту стеркобiлiну в калi,
поява в сечi бiлiрубiну
D. Пiдвищення в кровi прямого бiлiрубiну
пiдвищення вмiсту стеркобiлiну в калi,
поява в сечi бiлiрубiну
E. Пiдвищення в кровi прямого бiлiрубiну
зниження в калi стеркобiлiну, пiдвищення в
сечi вмiсту уробiлiногену
26. У хворого тяжка двостороння пневмонiя, частота дихання пiдвищена. Шкiрнi
покриви з синюшним вiдтiнком. рН кровi
становить 7,3; надлишок кислот (ВЕ) дорiвнює 3,4 ммоль/л. Яка форма порушення кислотно-основної рiвноваги виникла у
хворого?
A. Комбiнований ацидоз
B. Метаболiчний алкалоз
C. Респiраторний ацидоз
D. Респiраторний алкалоз
E. Алкалоз респiраторний декомпенсований
27. Хворий скаржиться на гострий бiль в дiлянцi серця. Лiкар дiагностував iнфаркт мiокарда. Пiдвищення активностi якого ферменту в сироватцi кровi в першi години захворювання пiдтвердить цей дiагноз?
A. МВ-креатинфосфокiназа (КФК-МВ)
B. ММ-креатинфосфокiназа (КФК-ММ)
C. ВВ-креатинфосфокiназа (КФК-ВВ)
D. Лужна фосфатаза
E. Аланiнамiнотрансфераза (АлАТ)
28. 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. Ацидоз змiшаний декомпенсований
29. Внутрiшньосудинна коагуляцiя iнiцiюється:
A. Активацiєю фактора Хагемана
B. Активацiєю фактора Вiллебранда
C. Активацiєю фактора Стюарта-Прауера
D. Активацiєю Кристмас-фактора
E. Активацiєю фактора Фiтцджеральда

56

30. У хворого АЧТЧ подовжений (спiввiдношення цитрат/кров не порушено). При
виконаннi корекцiйної проби з додаванням
стандартної плазми, АЧТЧ нормалiзувався. Данi результати обумовленi:
A. Зниженням рiвня або вiдсутнiстю деяких
факторiв зсiдання кровi
B. Присутнiстю прямих антикоагулянтiв
C. Тромбоцитопенiєю
D. Порушенням агрегацiї тромбоцитiв
E. Застосуванням непрямих антикоагулянтiв
31. 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
32. Визначення активностi альфа-амiлази
за методом Каравея ґрунтується на:
A. Визначеннi залишку нерозщепленого
крохмалю за ступенем його забарвлення з
йодом
B. Визначеннi цукрiв, що утворюються з
крохмалю
C. Вимiрюваннi в’язкостi суспензiї крохмалю
D. Використаннi хромогенних субстратiв,
якi пiд впливом амiлази утворюють водорозчинний барвник
E. Сполучених ферментативних реакцiях
33. У хворої спостерiгається сильна слабкiсть, дратiвливiсть, пiтливiсть, тахiкардiя,
екзофтальм. Якi бiохiмiчнi дослiдження
необхiднi для дiагностики захворювання?
A. Визначення вмiсту в кровi тиреоїдних
гормонiв (Т3, Т4)
B. Визначення екскрецiї з сечею кортикостероїдiв
C. Визначення вмiсту в кровi iнсулiну
D. Визначення вмiсту в кровi паратгормону
E. Визначення вмiсту в кровi глюкагону
34. Хворому пiсля великої крововтрати лiкар призначив внутрiшньовенно розчин
альбумiну. Який фактор обумовлює високу
ефективнiсть даного бiлка кровi?
A. Пiдтримання онкотичного тиску кровi
B. Захисна функцiя
C. Легка розчиннiсть у водi
D. Транспорт вiтамiнiв
E. Транспорт кортикостероїдiв
35. Яка форма порушення кислотноосновного стану характерна для метаболiчного ацидозу, що виник у хворого при
гiпоксичному станi?

Бiохiмiчнi методи дослiдження. Клiнiчна бiохiмiя
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A. Накопичення в органiзмi органiчних
кислот
B. Накопичення в органiзмi лугiв
C. Порушення видiлення CO2
D. Зниження вмiсту вугiльної кислоти
E. Втрата кислих сполук

A. Реабсорбцiя фосфатiв
B. Гiдроксилювання вiтамiну D
C. Реабсорбцiя вiтамiну D
D. Зниження концентрацiї вiтамiн
зв’язуючого бiлка
E. Вiдновлення вiтамiну D

36. У хворого 20-ти рокiв, обширний iнфаркт мiокарда. Батько хворого вмер у
молодому вiцi пiсля тяжкого iнфаркту мiокарда. При дослiдженнi кровi виявлено
пiдвищення концентрацiї ЛПНЩ. Вмiст
загального холестеролу в плазмi - 10,5
ммоль/л. Для якого типу гiперлiпопротеїнемiї характернi такi показники?

41. У хворої 50-ти рокiв рiзкий бiль у
I плесно-фаланговому суглобi, набряк,
пiдвищення температури. В кровi пiдвищений рiвень С-реактивного бiлка, α1 протеїназного iнгiбiтору. Яке лабораторне
дослiдження кровi необхiдне для дiагностики ушкодження суглоба?

A. IIа тип
B. I тип
C. IIb тип
D. IV тип
E. V тип
37. У хворого 38-ми рокiв, пiсля перенесеного гепатиту з важким перебiгом з’явилися набряки. В сироватцi кровi виявлено:
альбумiнiв - 32%, глобулiнiв - 68%. Який
фактор зумовив розвиток набрякiв?
A. Зниження онкотичного тиску кровi
B. Зниження кров’яного тиску
C. Порушення проникностi судин
D. Пiдсилення протеолiзу
E. Зниження синтезу прокоагулянтiв
38. Хворому з приводу пневмонiї призначили терапiю сульфанiламiдами. Через 5 днiв
з’явилася жовтушнiсть видимих покривiв.
Який жовчний пiгмент обумовив розвиток
жовтяницi?
A. Прямий (кон’югований) бiлiрубiн
B. Непрямий (некон’югований) бiлiрубiн
C. Стеркобiлiноген
D. Уробiлiноген
E. Бiлiвердин
39. У хворого, який страждає на хронiчний
гломерулонефрит потягом 5-ти рокiв, рiвень сечовини в кровi - 49 ммоль/л, креатинiну - 680 мкмоль/л, калiю - 6,1 ммоль/л,
глюкози - 3,2 ммоль/л, iз рота вiдчувається
запах амiаку, артерiальний тиск - 215/115
мм рт.ст., ЧСС- 125/хв. Виберiть форму порушення, для якої характернi приведенi показники:
A. Ниркова недостатнiсть
B. Гiперамонiємiя
C. Гiперкалiємiя
D. Артерiальна гiпертензiя
E. Гiпоглiкемiчна кома
40. У дитини 2-х рокiв спостерiгається синдром Фанконi, який включає порушення функцiй ниркових канальцiв: фосфатурiю, амiноацидурiю, протеїнурiю, толерантнiсть до вiтамiну D. Порушення якого
процесу призводить до розвитку рахiту?

D-

A. Визначення вмiсту сечової кислоти
B. Визначення вмiсту сечовини
C. Визначення вмiсту креатинiну
D. Визначення вмiсту креатину
E. Визначення вмiсту гексуронових кислот
42. Хворий 58-ми рокiв, який хворiв на iнфаркт мiокарда 3 роки тому, знов вiдчув
бiль в грудях пiсля фiзичного навантаження. Результати ЕКГ не дозволили з’ясувати причину нападу. Було проведено дослiдження серцевих маркерiв в динамiцi: при
госпiталiзацiї сТнI - 0,4 мкг/л, через 9 годин - 3,1 мкг/л, через добу - 2,4 мкг/л. Референтне значення сТнI - 0,5 мкг/л. Вмiст
МВ-КФК впродовж всiєї доби був в межах
норми. Що показують результати визначення сТнI?
A. Iнфаркт мiокарда в формi мiкроiнфаркту
B. Напад стенокардiї
C. Мiокардит
D. Перикардит
E. Емболiя легеневої артерiї
43. Хворий 22-х рокiв, що вживав героїн,
звернувся до лiкаря зi скаргами на блювання, бiль в животi, значну слабкiсть впродовж 2-х дiб. Вiн розповiв, що за 2 тижнi до
вiзиту до лiкаря в нього було погане самопочуття, лихоманка, але цi симптоми минули. Результати обстеження: бiлiрубiн 28 мкмоль/л, альбумiн - 42 г/л, АлАТ- 3,1
мкмоль/(год·мл), ЛФ- 80 Од/л, ГГТ- 1,45
мкмоль/(год·мл). Який найбiльш iмовiрний
дiагноз?
A. Раннiй перiод розвитку гепатиту
B. Гастрит
C. Панкреатит
D. Хронiчна печiнкова недостатнiсть
E. Стеатоз печiнки
44. Хвора 68-ми рокiв, яка страждає на
ревматоїдний артрит, перенесла операцiю
ендопротезування кульшового суглоба, пiсля якої виникло ускладнення - тромбоемболiя легеневої артерiї. Пiсля проведення
гепаринотерапiї призначено лiкування варфарином. Пiсля виписки з клiнiки хворiй
треба кожнi 3 тижнi проходити дослiджен-
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ня:
A. Показник мiжнародного нормалiзованого часу
B. Тромбiновий час
C. Активований частковий тромбопластиновий час
D. Час зсiдання нестабiлiзованої кровi
E. Аутокоагуляцiйний тест
45. Про що свiдчать змiни наведених лабораторних дослiджень: Нb- 73 г/л; еритроцити - 3,6 Т/л; ШОЕ- 76 мм/год, тромбоцити
- 155 Г/л. У коагулограмi - гiпокоагуляцiя;
Фактор IХ - 83%; Фактор VIII - 17%:
A. Гемофiлiя А
B. Тромбоцитопатiя
C. Гемофiлiя В
D. Тромбоцитогеморагiчний синдром
E. Хвороба Хагемана
46. У кровi хворого: еритроцити - 2, 6·109 /л,
лейкоцити - 4, 2 · 109 /л, тромбоцити 155 · 109 /л. У тестах коагулограми - гiпокоагуляцiя. Фактор VIII - 90%. Фактор IX
- 25%. Яка причина кровотечi в мiжфасцiальнi та мiжм’язовi простори?
A. Гемофiлiя В
B. Тромбоцитопатiя
C. Тромбоцитопенiя
D. Тромбогеморагiчний синдром
E. Гемофiлiя А
47. Дайте висновок про причину кровотечi
петехiального типу: ер.- 2, 7 · 1012 /л; лейк.5, 2 · 109 /л; тромб.- 310 · 109 /л. Тести коагулограми в нормi. Агрегацiя тромбоцитiв
з адреналiном, АДФ - вiдсутня. Ретракцiя
кров’яного згустка знижена:
A. Дезагрегацiя i тромбоцитопатiя
B. Тромбоцитопенiя
C. Тромбоемболiя легеневої артерiї
D. Гемофiлiя А
E. Гемофiлiя В
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3, 2 · 109 /л; тромбоцити - 260 · 109 /л; коагулограма без змiн, агрегацiя тромбоцитiв з
АДФ у нормi:

A. Хвороба Вiллебранда
B. Тромбоцитопатiя
C. Тромбоцитопенiя
D. Гемофiлiя А
E. Гемофiлiя В
50. На тролейбуснiй зупинцi хлопець рокiв
16-17 втратив свiдомiсть, i присутнi громадяни викликати швидку медичну допомогу. Лiкар iз бригади швидкої медичної допомоги, оглядаючи хлопця, вiдчув запах
ацетону з рота i встановив попереднiй дiагноз: ”Коматозний стан внаслiдок цукрового дiабету”. Який вид порушень кислотноосновного стану виникає за надмiрної кiлькостi кетонових тiл у кровi?
A. Метаболiчний ацидоз
B. Респiраторний алкалоз
C. Кетоацидоз
D. Респiраторний ацидоз
E. Гiперхлоремiчний ацидоз
51. У студентськiй полiклiнiцi пiд час огляду юнака 19-ти рокiв з’ясувалося, що весь
минулий тиждень вiн вiдчував зростаючу
швидку втомлюванiсть, слабкiсть. Втратив апетит, почалися шлунково-кишковi
розлади, температура тiла пiднялася до
38o C , сеча стала темного кольору. За даними лабораторних дослiджень виявлено уробiлiн у сечi, зменшену кiлькiсть
сечовини в сироватцi кровi, але значне
перевищення амiаку. Попереднiй дiагноз:
”Вiрусний гепатит”. Який вид порушення
кислотно-основного стану викликає збiльшення концентрацiї амiаку в кровi?
A. Респiраторний алкалоз
B. Респiраторний ацидоз
C. Метаболiчний хлорид-резистентний
алкалоз
D. Кетоацидоз
E. Компенсований метаболiчний ацидоз

48. В приймальне вiддiлення направлено
хворого в тяжкому станi: блiда, землиста
шкiра обличчя, петехiальнi плями на тiлi.
У кровi: ер.- 1, 9 · 1012 /л; Нb- 68 г/л; лейк.4, 2 · 109 /л; тромб.- 24 · 109 /л; Тромбоцитограма: юнi - 26%, зрiлi - 62%, старi - 14%,
коагулограма в нормi. Яка причина порушень гемостазу у пацiєнта?

52. Поставте попереднiй дiагноз за наступними даними аналiзу кровi i сечi хворого:
загальний бiлiрубiн - 150 ммоль/л (пiдвищення як вiльного, так i зв’язаного бiлiрубiну); загальний бiлок - знижений; Бiлковi фракцiї: альбумiни - зниженi; α- i γ глобулiни - пiдвищенi; активнiсть трансамiназ - пiдвищена:

A. Тромбоцитопенiя
B. Тромбоцитопатiя
C. Нормохромна анемiя
D. Лейкопенiя
E. Дезагреацiйна тромбоцитопатiя

A. Паренхиматозна жовтяниця
B. Хронiчна ниркова недостатнiсть
C. Гостра ниркова недостатнiсть
D. Серцева недостатнiсть
E. Холецистопанкреатит

49. У вiддiлення судинної хiрургiї надiйшла жiнка 28-ми рокiв. Дайте висновок
про причину кровотечi петехiального типу: еритроцити - 3, 2 · 1012 /л; лейкоцити -

53. У здорової молодої людини визначали
стан азотистого обмiну. Якi допустимi спiввiдношення залишкового азоту i сечовини
виявленi у нього в кровi?
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A. Залишковий азот - 8,3
сечовини - 7,1 ммоль/л
B. Залишковий азот - 21,8
сечовини - 24,2 ммоль/л
C. Залишковий азот - 15,1
сечовини - 15,0 ммоль/л
D. Залишковий азот - 29,5
сечовини - 30,0 ммоль/л
E. -

ммоль/л, азот
ммоль/л, азот
ммоль/л, азот
ммоль/л, азот

54. Чоловiк 50-ти рокiв скаржиться на бiль
в дiлянцi серця, госпiталiзований до стацiонару з пiдозрою на iнфаркт мiокарда. Йому
проведено ЕКГ дослiдження та визначенi
ферменти в сироватцi кровi. Яка динамiка
змiн активностi ферментiв характерна для
iнфаркту мiокарда?
A. ЛДГ, АсАТ та АлАТ, КК пiдвищуються
B. КК пiдвищується, АсАТ знижується
C. АсАТ та АлАТ знижуються
D. Ферменти в нормi
E. СДГ, альдолаза - пiдвищується активнiсть
55. Хворий госпiталiзований у клiнiку зi
скаргами на гострi оперiзуючi болi у животi впродовж доби, багаторазове блювання.
Лабораторнi данi: cироватка кровi: альфаамiлаза - 100 мг/год·мл; лактатдегiдрогеназа - 7 мкмоль/год·мл; лiпаза - 300 Од/л;
лужна фосфотаза - 35 Од/л; Сеча: альфаамiлаза (дiастаза) - 240 мг/год·мл. Про який
дiагноз свiдчать данi лабораторного аналiзу кровi i сечi?
A. Гострий панкреатит
B. Апендицит
C. Хронiчний панкреатит
D. Прободна виразка шлунка
E. Холестаз
56. Хворий зi скаргами на бiль в дiлянцi
серця госпiталiзований на третю добу вiд
початку захворювання. Для постановки дiагнозу проведене бiохiмiчне дослiдження
кровi. Лабораторнi данi в сироватцi кровi:
АлАТ- 10 Од/л, АсАТ- 20 Од/л, креатинкiназа загальна - 11 МО/л, MB-креатинкiназа
- 10 МО/л (N до 30 МО/л) лактатдегiдрогеназа - 520 Од/л, ЛДГ1 - 80 МО/л. Про який
дiагноз свiдчать данi лабораторного аналiзу кровi?
A. Iнфаркт мiокарда
B. Лейкоз
C. Стенокардiя
D. Вiрусний гепатит
E. Медикаментозна iнтоксикацiя
57. Для диференцiйної дiагностики гепатиту пацiєнту було визначено активнiсть iзоферментiв ЛДГ. Активнiсть яких iз iзоферментiв ЛДГ буде змiнюватись при гострому
гепатитi?

A.
B.
C.
D.
E.

4 i
1 i
3
3 i
5 i
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5
2
2
1

58. Назвiть фермент, пiдвищення активностi якого використовується як дiагностичний критерiй новоутворень передмiхурової залози та метастазiв цiєї пухлини:
A. Пiдвищення активностi КФ
B. Пiдвищення активностi ЛФ
C. Пiдвищення активностi АсАТ
D. Пiдвищення активностi фруктозо-1фосфатальдолази
E. Пiдвищення активностi ГГТ
59. У лiтньої жiнки, яка має в анамнезi жовчнокам’яну хворобу, на протязi доби спостерiгаються слабкiсть, бiль у животi, нудота, багаторазове блювання. При лабораторному бiохiмiчному дослiдженнi спостерiгається значне пiдвищення ЛФ та ЛАП.
Про який дiагноз свiдчать данi лабораторного аналiзу кровi?
A. Холестаз (обструкцiя жовчних протокiв)
B. Гострий панкреатит
C. Апендицит
D. Вiрусний гепатит
E. Цироз печiнки
60. Вагiтнiй жiнцi в рамках стандартного
протоколу обстеження необхiдно призначити лабораторне дослiдження для скринiнгу гестацiйного цукрового дiабету. Для
цього слiд обрати:
A. Пероральний тест толерантностi до
глюкози
B. Визначення рiвня глiкозильованого
гемоглобiну кровi
C. Визначення рiвня глюкози кровi натще
D. Визначення рiвня глюкози у добовiй сечi
E. Визначення рiвня фруктозамiну у сироватцi
61. Пацiєнту з пiдозрою на цукровий дiабет призначено визначення глюкози капiлярної кровi. Якщо визначення глюкози
передбачається у цiльнiй кровi, дослiдження слiд виконати негайно пiсля отримання
зразка. Завдяки якому бiохiмiчному процесовi може вiдбуватися зниження концентрацiї глюкози при зберiганнi отриманих
зразкiв цiльної кровi?
A. Глiколiз
B. Пентозо-фосфатний цикл
C. Цикл трикарбонових кислот
D. Синтез глiкогену
E. Перетворення глюкози на галактозу
62. Атерогеннiсть часточок лiпопротеїдiв
пов’язана iз вмiстом в них холестеролу.
У пацiєнта з ускладненнями атеросклерозу та збiльшенням концентрацiї загального холестеролу найбiльш iмовiрним буде
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збiльшення концентрацiї:
A. Лiпопротеїнiв низької щiльностi
B. Лiпопротеїнiв дуже низької щiльностi
C. Лiпопротеїнiв високої щiльностi
D. Лiпопротеїнiв промiжної щiльностi
E. Хiломiкронiв
63. Рiвень холестеролу лiпопротеїнiв високої щiльностi краще вiдбиває ступiнь ризику ускладнень атеросклерозу, нiж холестерол лiпопротеїнiв низької щiльностi, якщо
у пацiєнта також спостерiгається:
A. Гiпертриглiцеридемiя
B. Гiпохiломiкронемiя
C. Гiпотриглiцеридемiя
D. Гiпоглiцеролемiя
E. Гiперглiцеролемiя
64. У хворого з дiагностованим гломерулонефритом при аналiзi лiпiдограми виявлено пiдвищення рiвня загального холестеролу за рахунок холестеролу лiпопротеїнiв низької щiльностi. Для якого клiнiколабораторного синдрому ураження нирок
притаманна така дислiпопротеїнемiя?
A. Нефротичний синдром
B. Нефритичний синдром
C. Гiпертензивний синдром
D. Сечовий синдром
E. Хронiчна ниркова недостатнiсть
65. У хворого з свербежем шкiри, жовтяницею, ахолiчним випорожненням та сечею темного кольору при лабораторному обстеженнi виявлено збiльшення концентрацiї в сироватцi лужної фосфатази,
γ -глютамiлтранспептидази, загального холестеролу, жовчних кислот. Про який синдром ураження печiнки свiдчать цi данi?
A. Холестатичний синдром
B. Цитолiтичний синдром
C. Мезенхiмально-запальний синдром
D. Синдром гострої печiнкової недостатностi
E. Синдром хронiчної печiнкової недостатностi
66. У хворого внаслiдок вiрусної iнфекцiї,
яка ускладнилася печiнковою недостатнiстю, рiзко погiршився стан. Який метаболiт, що входить до глюконеогенезу, обумовлює метаболiчний ацидоз?
A. Молочна кислота
B. Жирнi кислоти
C. Глутамiнова кислота
D. Кетоновi тiла
E. Дiоксид вуглецю
67. При лабораторному дослiдженнi у пацiєнта в сироватцi кровi виявлено: вмiст
загального бiлiрубiну - 180,2 мкмоль/л,
концентрацiя некон’югованого - 162,6
мкмоль/л. Для якої патологiї це найбiльш
характерно?
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A. Синдрому Жильбера
B. Хронiчного персистуючого гепатиту
C. Гемолiтичної жовтяницi
D. Гострого вiрусного гепатиту
E. Обтурацiйної жовтяницi
68. 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
69. На яких специфiчних особливостях базується метод визначення концентрацiї загального бiлку?
A. Виявлення пептидних зв’язкiв
B. Виявлення водневих зв’язкiв
C. Виявлення дисульфiдних зв’язкiв
D. Виявлення важких ланцюгiв
E. Виявлення легких ланцюгiв
70. Який метод визначення сечовини вважається найбiльш точним та специфiчним?
A. Уреазний
B. Гiпобромiтний
C. Гiпохлоритний
D. Дiацетилмонооксимний
E. З реактивом Ерлiха
71. За яким показником найбiльш правильно оцiнюється клубочкова фiльтрацiя нирок?
A. Ендогенний креатинiн
B. Екзогенний креатинiн
C. Сечова кислота
D. Сечовина
E. Альбумiн
72. Термiном ”прямий” визначається бiлiрубiн, який:
A. Не потребує акселераторiв для свого
визначення
B. Потребує акселераторiв для свого визначення
C. Зв’язаний з альбумiном
D. Зв’язаний з лiпiдами
E. Не зв’язаний, тобто вiльний
73. Сироватка вiдрiзняється вiд плазми тим,
що НЕ МIСТИТЬ:
A. Фiбриногену
B. Альбумiну
C. Глобулiнiв
D. Антитромбiну
E. Калiкреїну
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74. Для встановлення типу гiперлiпопротеїдемiї достатньо визначити в сироватцi кровi:
A. Спектр лiпопротеїдiв
B. Лiпопротеїди низької щiльностi
C. Загальний холестерол
D. Холестерол ЛПВЩ
E. Триглiцериди
75. Що використовується в якостi стандарту для побудови калiбрувального графiку
при визначеннi загального бiлку?
A. Лiофiлiзований альбумiн
B. Сироватка здорової людини
C. γ -глобулiн
D. Сироватка хворого
E. Фiзiологiчний розчин
76. Враховуючи час напiввиведення, який з
перелiчених показникiв буде першим свiдчити про зниження бiлковосинтетичної
функцiї гепатоцитiв?
A. Подовження протромбiнового часу
B. Зменшення концентрацiї загального
бiлку
C. Зменшення концентрацiї альбумiну
D. Зменшення концентрацiї глобулiнiв
E. Збiльшення концентрацiї загального
бiлка
77. Чоловiк 50-ти доставлений до клiнiцi з
приводу жорстокого блювання. Тривалий
час вiн страждав на дiарею, але до лiкаря
не звертався. Хворий блiдий, шкiрнi покрови дуже зневодненi, дихання поверхневе. В
кровi: рН- 7,54; pCO2 - 55 мм рт.ст., бiкарбонат (розрахований) - 44 ммоль/л, калiй - 2,7
ммоль/л, натрiй - 145 ммоль/л, сечовина 34,1 ммоль/л. Яке порушення КЛС має мiсце?
A. Метаболiчний алкалоз
B. Респiраторний алкалоз
C. Метаболiчний ацидоз
D. Компенсований респiраторний алкалоз
E. 78. Жiнка 66-ти рокiв, хвора на цукровий
дiабет, поступила до клiнiки в станi спутаної свiдомостi iз задухою та кашлем з харкотинням. Лабораторнi данi: артерiальна
кров - рН- 7,4; pCO2 - 56,5 мм рт.ст. Яке порушення КЛС має мiсце?
A. Респiраторний ацидоз
B. Метаболiчний ацидоз
C. Респiраторний алкалоз
D. Метаболiчний алкалоз
E. Компенсований метаболiчний ацидоз
79. 60-рiчний чоловiк звернувся до лiкаря
через двi доби пiсля появи болю в груднiй
клiтцi. При лабораторному обстеженнi визначено рiзке пiдвищення креатинкiнази,
АсАТ та АлАТ. Якi додатковi лабораторнi
показники слiд визначити для бiльш точної
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дiагностики патологiчного стану?
A. Тропонiни Т, I
B. Холiнестераза
C. Холестерин
D. Альфа-амiлаза
E. Тест толерантностi до глюкози
80. Чоловiк 28-ми рокiв хворiє на iнсулiнзалежний цукровий дiабет. Пiсля перенесеної пневмонiї посилилися скарги на спрагу, нудоту, блювання, сонливiсть. Об’єктивно: шкiра суха, шумне дихання, язик сухий.
Глюкоза кровi - 26 ммоль/л. Яке ускладнення виникло у хворого?
A. Кетоацидемiчна кома
B. Гiперосмолярна кома
C. Лактатацидемiчна кома
D. Сепсис
E. Печiнкова кома
81. Хворому на гiпопаратиреоїдизм призначено визначення iонiзованого кальцiю
у сироватцi кровi. Яким iз перелiчених методiв визначаються iонiзованi електролiти?
A. Електрохiмiчний (йоноселективний)
B. Емiсiйна спектроскопiя в полум’ї
C. Атомно-адсорбцiйна спектрофотометрiя
D. Фотометрично
E. Кiнетичнi методи
82. Пацiєнт хворiє на бронхiальну астму.
Це захворювання часто викликає розвиток респiраторного ацидозу. Якi показники
з названих достатньо визначити, щоб оцiнити кислотно-лужний стан?
A. рН кровi, гiдрокарбонат i pCO2
B. рН
C. рН i pCO2
D. рН i HCO3
E. Гiдрокарбонат i pCO2
83. У хворого на нецукровий дiабет розвинулася дегiдратацiя органiзму. Як змiнюються лабораторнi показники кровi при цьому станi?
A. Пiдвищуються гематокрит, гемоглобiн,
кiлькiсть формених елементiв, загальний
бiлок
B. Знижуються гематокрит та гемоглобiн
C. Знижується кiлькiсть формених елементiв
D. Знижується загальний бiлок та небiлковi
азотистi компоненти плазми
E. Лабораторнi показники не змiнюються
84. 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:
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A. Бiлiрубiн плазми та сечi
B. Альбумiн сироватки кровi
C. Активнiсть холiнестерази сироватки
кровi
D. Активнiсть аланiнамiнотрансферази
E. Активнiсть аспартатамiнотрансферази
85. Пацiєнт госпiталiзований зi скаргами
на бiль у надчеревнiй дiлянцi та лiвому пiдребер’ї. Лабораторно спостерiгаються гiпохромна анемiя, зростання швидкостi осiдання еритроцитiв, зниження активностi
α-амiлази, трипсину та хiмотрипсину в дуоденальному вмiстi. Про який патологiчний
стан це свiдчить?
A. Хронiчний панкреатит
B. Iнфекцiйний гепатит
C. Гемолiтична жовтяниця
D. Кiстозний фiброз
E. Дуоденiт
86. У 20-рiчного студента з’явилися симптоми грипу, що супроводжувалися втратою апетиту i болем у правому пiдребер’ї.
При госпiталiзацiї лабораторнi показники:
загальний бiлiрубiн - 45 мкмоль/л, АлАТ384 Од/л. Попереднiй дiагноз - гепатит.
Який синдром є найбiльш вираженим у цей
перiод захворювання?
A. Цитолiтичний
B. Холестатичний
C. Мезенхiмально-запальний
D. Пухлинного росту
E. Синтетичної недостатностi
87. У 24-рiчного хворого на хронiчний гломерулонефрит отримано такi результати:
у сечi - вiдносна густина - 1,010, бiлок - 1,63
г/л; креатинiн кровi - 350 мкмоль/л, натрiй
сироватки - 148 ммоль/л. Яка основна причина азотемiї у хворого?
A. Зниження клубочкової фiльтрацiї
B. Зниження ниркового кровообiгу
C. Посилена протеїнурiя
D. Зниження канальцевої реабсорбцiї
E. Затримка натрiю в органiзмi
88. У вiддiлення iнтенсивної терапiї доставлено жiнку 50-ти рокiв з дiагнозом iнфаркт
мiокарда. Активнiсть якого ферменту буде найбiльш пiдвищена впродовж перших
двох дiб?
A. Креатинфосфокiнази (КФК-МВ)
B. Аспартатамiнотрансферази
C. Аланiнамiнотрансферази
D. ЛДГ4
E. ЛДГ5
89. Хворий на цукровий дiабет не отримав
вчасно iн’єкцiю iнсулiну, що призвело до
розвитку гiперглiкемiчної коми (глюкоза
в кровi - 50 ммоль/л). Який механiзм є головним у розвитку цiєї коми?
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A. Гiперосмiя
B. Гiпоксiя
C. Ацидоз
D. Гiпокалiємiя
E. Гiпонатрiємiя
90. Пацiєнт скаржиться на нудоту, бiль в
епiгастрiї. Лабораторнi показники: лейкопенiя iз зсувом влiво, ШОЕ- 23 мм/г, загальний бiлок в межах норми, пiдвищена
глобулiнова фракцiя, АлАТ- 520 u/l, АсАТ115 u/l. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Iнфекцiйний гепатит
B. Метастази раку у печiнку
C. Механiчна жовтяниця
D. Некомпенсований цироз печiнки
E. 91. Жiнка 48-ми рокiв надiйшла у лiкарню з
рiзким постiйним болем у верхнiй половинi
живота, який вiддає у лiве плече, лопатку,
за грудину. Бiль виник через 6 годин пiсля прийому жирної їжi. Об’єктивно: шкiра блiда, холодний пiт, пульс - 100/хв., АТ90/60 мм рт.ст. У анамнезi: виразкова хвороба шлунку. Лабораторнi данi: пiдвищення ШОЕ, лейкоцитоз, пiдвищення активностi α-амiлази, лiпази, трипсину. Поставте
дiагноз:
A. Гострий панкреатит
B. Перфоративна виразка шлунка
C. Iнфаркт мiокарда
D. Гострий холецистит
E. Загострення виразкової хвороби
92. Дiвчинка 16-ти рокiв доставлена в лiкарню з втратою свiдомостi. В анамнезi
цукровий дiабет I типу. Об’єктивно: блiдiсть та сухiсть шкiрних покривiв. Рiвень
глюкози в кровi 1,4 ммоль/л. Яка ймовiрна
причина погiршення стану?
A. Гiпоглiкемiчна кома
B. Менiнгоенцефалiт
C. Гострий розлад мозкового кровообiгу
D. Гiперглiкемiчна кома
E. Гiперосмотична кома
93. Хворий 32-х рокiв перенiс ГРЗ. Через
12 днiв - набряк повiк, зниження працездатностi, задишка, слабкiсть. Через 2 мiсяцi
- набряк обличчя, попереку, гiдроторакс.
Хворiє на хронiчний тонзилiтом. Глухi тони
серця, АТ- 125/80 мм рт.ст. У кровi: гiперхолестеринемiя, гiпоальбумiнемiя, диспротеїнемiя. У сечi: вiдносна густина - 1021, бiлок
- 11 г/л, в полi зору 15-20 незмiнених еритроцитiв i 5-6 гiалiнових цилiндрiв. Який
найбiльш iмовiрний дiагноз?
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A. Гломерулонефрит з нефротичним компонентом
B. Амiлоїдоз нирок
C. Серцева недостатнiсть
D. Загострення хронiчного гломерулонефриту змiшаного типу
E. Гострий гломерулонефрит (гематурiйний
варiант)
94. Жiнка потрапила до лiкарнi зi скаргами
на гострий бiль в животi iз втратою свiдомостi, блiдiстю шкiри. В анамнезi: запалення жовчовивiдних шляхiв. Прискорене
дихання та ознаки шоку. АТ- 98/50 мм рт.ст.,
пульс - 124/хв., ознаки асциту. Бiохiмiчнi дослiдження плазми: N a+ - 134 ммоль/л, K + 7,1 ммоль/л, сечовина - 18,2 ммоль/л, креатинiн - 255 мкмоль/л, амiлаза - 320 г/(л·год),
глюкоза - 9,8 ммоль/л. Який дiагноз?
A. Гострий панкреатит та ниркова недостатнiсть
B. Хронiчний панкреатит
C. Цукровий дiабет
D. Гостра ниркова недостатнiсть
E. Шок невiдомої етiологiї
95. Для дiагностики захворювань печiнки
використовують ряд бiохiмiчних тестiв. На
який з наступних патологiчних станiв найiмовiрнiше вказує зростання в плазмi кровi
активностi АлАТ?
A. Руйнування гепатоцитiв при цирозi,
пухлинах
B. Порушене жовчовидiлення (холестаз)
C. Зменшення маси функцiонально активної тканини печiнки
D. Рак печiнки
E. Рак легенiв
96. Хвора 58-ми рокiв. Стан важкий, запаморочення, шкiра суха, очi запалi, цiаноз,
запах гнилих яблук з рота. Результати аналiзiв: глюкоза кровi - 15,1 ммоль/л, в сечi
3,5% глюкози. Причиною такого стану є:
A. Гiперглiкемiчна кома
B. Гiпоглiкемiчна кома
C. Анафiлактичний шок
D. Уремiчна кома
E. Гiповолемiчна кома
97. При проведенi бiохiмiчного аналiзу кровi було виявлено зниження гаптоглобiну.
Якi змiни будуть спостерiгатися у аналiзах?
A. Гемоглобiнурiя
B. Мiоглобiнурiя
C. Гiпокалiємiя
D. Гiпербiлiрубiнемiя
E. Азотемiя
98. При проведенi бiохiмiчного аналiзу
кровi було виявлено збiльшення залишкового азоту за рахунок азоту сечовини.
Який лабораторний дiагноз?
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A. Нефрит, хронiчна ниркова недостатнiсть
B. Iшемiчна хвороба серця
C. Гострий гепатит
D. Цироз печiнки
E. Гостра жовта атрофiя печiнки
99. При проведенi бiохiмiчного аналiзу
кровi було виявлено великий вмiст iндикану - 5,2 мкмоль/л. Який лабораторний
дiагноз?
A. Непрохiднiсть кишечника
B. Пневмонiя
C. Панкреатит
D. Серцево-судинної дистонiя
E. 100. Хворий скаржиться на напади головного болю, нудоту, тахiкардiю, пiдвищеним
АТ, турбує бiль за грудиною, м’язовий тремор, iнодi судоми. Пiд час лабораторного дослiдження було виявлено збiльшений
вмiст у сечi ванiлiлмигдалевої кислоти 50 мкмоль/добу (норма 35 мкмоль/добу).
Який найбiльш iмовiрний дiагноз?
A. Феохромоцитома
B. Iнсулiнома
C. Тиреотоксикоз
D. Бронхiальна астма
E. Акромегалiя
101. При лабораторному дослiдженi кровi
хворого 47-ми рокiв було виявлено пiдвищення тиреотропного гормону - 28 ОД/мл
(норма 1,2-2,8 ОД/мл), рiвень загального
тироксину - 60 нмоль/л i трийодтиронiну 0,8 нмоль/л. Який лабораторний дiагноз?
A. Первинний гiпотиреоз
B. Гiпоталамо-гiпофiзарна недостатнiсть
при пухлинi гiпофiза
C. Нелiкований тиреотоксикоз
D. Травма гiпофiза
E. Лiкування гормонами щитоподiбної
залози
102. У хворого 40-ка рокiв пiд час бiохiмiчного дослiдження кровi виявлено: плазма прозора, холестерин - 5,2 ммоль/л, ХСЛПВЩ - 0,94 ммоль/л, iндекс атерогенностi
- 4,5 од. Стан лiпiдного спектру можна розцiнити як:
A. Нормальний
B. Гiперлiпiдемiя
C. Гiпохолестеринемiя
D. Спектр атерогенного характеру
E. 103. Жiнка 50-ти рокiв з ожирiнням, плазма
кровi каламутна, загальний холестерин 6,5 ммоль/л, триглiцериди - 3,0 ммоль/л,
α-холестерин - 1,5 ммоль/л. Можна припустити наявнiсть гiперлiпопротеiдемiї:
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A. IV типу
B. II типу
C. III типу
D. I типу
E. V типу

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

104. Для ранньої дiагностики гострого вiрусного гепатиту доцiльно дослiдити:

110. У хворого 25-ти рокiв пiдозра на порушення синтезу порфiринiв. Основна дiагностична ознака порушення синтезу порфiринiв еритроцитiв:

A. Амiнотрансферази
B. Фракцiї бiлiрубiну
C. Сироваткове залiзо
D. Лужну фосфатазу
E. 105. У диференцiальнiй дiагностицi абсолютного i вiдносного дефiциту залiза допоможе визначення:
A. Вмiсту феритину
B. Загальної залiзозв’язувальної здатностi
C. Коефiцiєнта насичення трансферину
залiзом
D. Залiза сироватки кровi
E. 106. До лiкарнi звернулась жiнка 34-х рокiв
зi скаргами на жовтяницю, яка з’явилась
пiсля перенесеного грипу. Iнших скарг не
має. У кровi: гемоглобiн - 145 г/л, ретикулоцити - 2%, решта показникiв - в межах
норми. При бiохiмiчному аналiзi кровi було виявлено пiдвищення фракцiї некон’югованого бiлiрубiну: 27 мкмоль/л. Який
лабораторний дiагноз?
A. Синдром Жильбера
B. Бiлiарний цироз печiнки
C. Паренхiматозний гепатит
D. Обтурацiйна жовтяниця
E. 107. У хворого 41-го року попереднiй дiагноз: алкогольне ураження печiнки. Яке
найбiльш iнформативне дослiдження?
A. γ -глутамiлтранспептiдаза
B. Стеркобилин калу
C. Фракцiї бiлiрубiну
D. Амiлаза
E. Альбумiн
108. При бiохiмiчному дослiдженi кровi
хворого 21-го року було виявлено, що фракцiя кон’югованого бiлiрубiну в кровi превалює. Який iмовiрний лабораторний дiагноз?
A. Вiрусний гепатит
B. Посттрансфузiйний гемолiз
C. Гостра дистрофiя печiнки
D. Синдром Жильбера
E. 109. Був проведений бiохiмiчний аналiз сечi хворого 68-ми рокiв i виявлена позитивна реакцiя сечi на жовчнi пiгменти. Ваш
ймовiрний лабораторний дiагноз:

A. Флюоресценцiя еритроцитiв в ультрафiолетовому свiтлi
B. Ретикулоцитоз
C. Дефiцит залiза
D. Еритроцитопенiя
E. Лейкопенiя
111. При бiохiмiчному дослiдженi було виявлено пiдвищення трийодтиронiну (Т3) в
сироватцi кровi - 6,24 нмоль/л (при нормi 1,08 - 3,14 нмоль/л), рiвень загального тироксину - 85 нмоль/л. Який лабораторний
дiагноз?
A. Тиреотоксикоз
B. Лiкування глюкокортикоїдами
C. Гiпофункцiї щитоподiбної залози
D. Лiкування естрогенами
E. 112. При лабораторному дослiдженi було виявлено зниження видiлення 17кетостероїдiв iз сечi. Ваш лабораторний
дiагноз:
A. Синдром Аддiсона
B. Адреногенiтальний синдром (вроджена
гiперплазiя наднирника)
C. Синдром Iценко-Кушинга
D. Вирилiзуюча пухлина кори наднирок
E. Пухлина яєчок
113. При лабораторному дослiдженi було
виявлено у сироватцi кровi пiдвищений
вмiст альдостерону. Якi ще лабораторнi
змiни будуть спостерiгатися?
A. Пiдвищення натрiю сироватки кровi
B. Пiдвищення натрiю сечi
C. Пiдвищення рiвня калiю сироватки
D. Зниження рiвня кальцiю
E. 114. У дитини 9-ти рокiв спостерiгається
слабкiсть, пiдвищена втомлюванiсть, неспокiй, недостатня концентрацiя уваги,
зниження працездатностi, психологiчна лабiльнiсть, головнi болi вранцi, знижений
апетит, пiдвищена схильнiсть до iнфекцiй.
Лiкар пiдозрює прихований дефiцит залiза. Як лабораторно дiагностується прихований дефiцит залiза?
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A. Пiдвищення протопорфiринiв
B. Зниження протопорфiринiв еритроцитiв
C. Зниження гемоглобiну
D. Зниження кiлькостi еритроцитiв
E. Визначення кiлькостi ретикулоцитiв

сонливiсть. Вночi втратив свiдомiсть. Об’єктивно: пульс - 125/хв., АТ- 80/45 мм рт.ст.,
шкiра суха. Дихання шумне. Печiнка +4 см.
Глюкоза кровi - 32 ммоль/л. Яким буде найбiльш iмовiрний лабораторний дiагноз?

115. До лiкарнi звернулась жiнка 56-ти рокiв зi скаргами на спрагу, сухiсть i свербiж
шкiри, погiршення зору, часте сечовипускання, збiльшення кiлькостi сечi за добу.
Вважає себе хворою близько року. Об’єктивно: пацiєнтка надмiрного харчування, шкiра суха, слiди розчухiв, поодинокi
фурункули. Встановлений попереднiй дiагноз цукровий дiабет II типу (iнсулiнонезалежний). Надайте консультацiю лiкарюклiнiцисту щодо першочергового обстеження, необхiдного для уточнення дiагнозу:

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

A. Визначення рiвня глiкемiї натще
B. Загальний аналiз кровi
C. Бiохiмiчне дослiдження кровi
D. УЗД печiнки
E. Визначення водного балансу
116. У хворого при проведеннi аналiзу сечi
виявлено: глюкоза - 3%, вiдносна густина
сечi - 1001. Глюкозотолерантний тест не
змiнений. Можна припустити:
A. Нирковий дiабет
B. Цукровий дiабет
C. Тиреотоксикоз
D. Порушення толерантностi до глюкози
E. 117. Пацiєнту 45-ти рокiв поставлено попереднiй дiагноз: хронiчний панкреатит.
Надайте консультацiю лiкарю-клiнiцисту
- яке обстеження необхiдно провести для
пiдтвердження дiагнозу?
A. Аналiз сечi на дiастазу
B. Фiброгастроскопiя
C. Дуоденальне зондування
D. Холецистографiя
E. Колоноскопiя
118. При обстеженнi пацiєнтки 21-го року з порушенням менструального циклу
(менструацiї з’являлися 1 раз в 3-4 мiсяцi) було виявлено зниження вмiсту в кровi
рiвня естрогенiв, фолiкулостимулюючого
гормону, прогестерону, збiльшення вмiсту
в кровi рiвня пролактину. Якi змiни в яєчниках є при таких змiнах гормонiв?
A. Порушення дозрiвання фолiкула
B. Порушення формування жовтого тiла
C. Вiдсутнiсть овуляцiї
D. Вагiтнiсть
E. 119. Чоловiк 54-х рокiв хворiє на iнсулiнозалежний цукровий дiабет. Перехворiв на
ангiну, пiсля чого посилилася спрага, з’явилися нудота, блювання, бiль у животi,

120. Що таке алiментарна гiперглiкемiя?
A. Високий рiвень глюкози у кровi, зумовлений споживанням великої кiлькостi
вуглеводiв
B. Видiлення глюкози iз сечею
C. Високий рiвень глюкози у кровi, зумовлений пухлиною мозку
D. Високий рiвень глюкози у кровi, зумовлений цукровим дiабетом
E. 121. Для якого захворювання характерне
збiльшення активностi ксантиноксидази та
рiвня сечової кислоти у кровi у 2-5 разiв?
A. Подагра
B. Нефрит
C. Цироз печiнки
D. Пухлина нирок
E. Виразка шлунка
122. Для якого захворювання характерне
зниження концентрацiї кальцiю та неорганiчного фосфору, збiльшення коефiцiєнта
Са-Р?
A. Рахiт
B. Гiперпаратиреоз
C. Остеопороз
D. Остеома
E. Гiпервiтамiноз
123. У хворого с мiопатiєю спостерiгається
рiзке зниження в м’язах мiофiбриллярних
бiлкiв. Збiльшення вмiсту яких компонентiв в сечi супроводжує це захворювання?
A. Креатин
B. Уробiлiн
C. Креатинiн
D. Амiлаза
E. Кетоновi тiла
124. У хворого з пiдозрою на гострий запальний процес у нирках для верифiкацiї
дiагнозу необхiдно провести визначення в
сечi:
A. Концентрацiї креатинiну
B. Вмiсту лактози
C. Активностi креатинкiнази МВ
D. Активностi пепсину
E. Активности аланiнамiнотрансферази
125. Причиною тромбоемболiї легеневої
артерiї найчастiше є тромбофлебiт:
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A. Глибоких вен нижнiх кiнцiвок i вен малого тазу
B. Лицьових вен
C. Глибоких вен верхнiх кiнцiвок
D. Поверхневих вен нижнiх кiнцiвок
E. Поверхневих вен верхнiх кiнцiвок
126. При гемофiлiї А спостерiгається спадковий дефiцит наступних чинникiв згортання кровi:
A. VIII
B. Х
C. IХ
D. VII
E. V
127. При гемофiлiї В спостерiгається спадковий дефiцит наступного чинника згортання кровi:
A. IХ
B. Х
C. VIII
D. V
E. VII
128. Хворому 35-ти рокiв поступив в клiнiку з дiагнозом: гострий панкреатит. Найбiльш iнформативний тест в ензимнiй фазi
захворювання:
A. Амiлаза кровi
B. Трипсиноген
C. Амiнотрансфераза
D. Альдолаза
E. Лактаза
129. Принцип електрометричного методу вимiрювання концентрацiї iонiв водню
(рН) шлункового вмiсту заснований на:
A. Вимiрi концентрацiї вiльних iонiв H +
B. Визначеннi величини рiзницi потенцiалiв
мiж двома електродами
C. На властивостях шлункового соку як
електролiту
D. На рiшеннi рiвняння HendersonHasselbalch
E. Вимiрi ступеня iонiзацiї шлункового
вмiсту
130. Онкотичний тиск кровi хворого, доставленого в лiкарню, склав 5,9 атм. Наслiдком змiни яких бiохiмiчних констант
кровi є вказаний показник?
A. Альбумiнiв
B. Холестеролу
C. Загальних лiпiдiв
D. Амiаку
E. Сечовини
131. В рамках стандартного протоколу обстеження жiнки, хворої на цукровий дiабет
I-го типу, призначено дослiдження мiкроальбумiнурiї. Визначено мiкроальбумiнурiю, про що свiдчить спiввiдношення аль-
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бумiн/креатинiн у ранковiй порцiї сечi:
A. 3,5 мг/ммоль
B. 2,5 мг/ммоль
C. 26 мг/ммоль
D. 1,0 мг/ммоль
E. 2 мг/ммоль
132. При плановому обстеженнi чоловiка
40-ка рокiв на наявнiсть дислiпiдемiї сiмейний лiкар призначив дослiдження розгорнутої лiпiдограми. Враховуючи високу
фiзiологiчну варiабельнiсть показникiв лiпiдного обмiну, дослiдження було призначено двiчi з iнтервалом в 1 тиждень для
розрахунку середнього значення. Найбiльша фiзiологiчна варiабельнiсть притаманна концентрацiї:
A. Триглiцеридiв
B. Загального холестеролу
C. ХС-ЛПВЩ
D. ХС-ЛПНЩ
E. Апопротеїну В100
133. Пацiєнту з атерогенною дислiпiдемiєю з метою зниження рiвня холестеролу
призначенi лiкарськi препарати групи статинiв. Який ключовий фермент бiоснiтезу
холестеролу iнгiбують статини?
A. Гiдрокси-метiл-глутарiл-коензим Аредуктаза
B. Ацил-холестерин-ацил-трансфераза
C. Лецитин- холестерин-ацил-трансфераза
D. Ацил-коензим А-синтетаза
E. Геранiл-транфераза
134. Пацiєнту з пiдозрою на iшемiчну хворобу серця призначено визначення концентрацiї загального холестеролу. Протягом якого часу концентрацiя холестеролу
в плазмi залишається стабiльною за умови
зберiгання зразка при 4o C ?
A. До 3 дiб
B. До 1 доби
C. До 2 дiб
D. До 6 годин
E. До 12 годин
135. Дефiцит якого з перелiчених вiтамiнiв
може викликати хворобу Берi-Берi?
A. Тiамiн
B. Вiтамiн C
C. Вiтамiн D
D. Бiотин
E. Нiацiн
136. Порушенням метаболiзму якого єдиного компонента викликана хвороба Паркiнсона?
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A. Допамiн
B. Глiкоген
C. Колаген
D. Галактоза
E. Сфiнголiпiд А
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137. Порушенням метаболiзму якого єдиного компонента викликана хвороба Тея
Сакса?

142. У хворого з жовтяницею встановлено пiдвищення у плазмi кровi вмiсту загального бiлiрубiну за рахунок непрямого
(вiльного) бiлiрубiну, у калi та сечi високий
вмiст стеркобiлiну, рiвень прямого (зв’язаного) бiлiрубiну в плазмi кровi в межах
норми. Який вид жовтяницi можна припустити?

A. Сфiнголiпiд А
B. Глiкоген
C. Колаген
D. Галактоза
E. Допамiн

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

138. Порушенням метаболiзму якого єдиного компонента викликаний синдром
Елерса Данлоса?

143. У гастроентерологiчне вiддiлення госпiталiзовано пацiєнта з клiнiчною картиною хронiчного панкреатиту. В основi цього процесу лежить:

A. Колаген
B. Глiкоген
C. Допамiн
D. Галактоза
E. Сфiнголiпiд А
139. Порушенням метаболiзму якого єдиного компонента викликаний синдром Мак
Ардла?
A. Глiкоген
B. Допамiн
C. Колаген
D. Галактоза
E. Сфiнголiпiд А
140. Жiнка 20-ти рокiв, хвора на цукровий
дiабет, поступила до шпиталю в напiвкоматозному станi з вiдчуттям жару, тошноти
та блюванням. У видихуваному повiтрi було чути запах ацетону. Зразок сечi показав
значну реакцiю на присутнiсть кетонових
тiл. Яке з наступних стверджень є цiлком
вiрним?
A. Iн’єкцiя iнсулiну знизить продукцiю її
кетонових тiл
B. Тест на глюкозу кровi iмовiрно покаже
рiвень глюкози достатньо нижче за 80 мг/дл
C. Хворiй слiд призначити iнфузiю глюкози
для того, щоб вiдновити свiдомiсть
D. Слiд призначити глюкагон, щоб стимулювати глiкогенолiз та глюконеогенез у
печiнцi
E. Ацетон продукувався декарбоксилюванням бетагiдроксибутирату кетонових тiл
141. Пiсля 12-ти годинного голодування
студент з’їв велику кiлькiсть бiлого хлiбу.
Ця їжа буде:
A. Поповнювати запаси глiкогену в печiнцi
B. Прискорювати темп глюконеогенезу
C. Редукувати темп перетворень жирних кислот в триацилглiцериди жирової тканини
D. Збiльшувати рiвень глюкагону в кровi
E. Призводити до окиснення глюкози до лактату в мозку i до CO2 i H2 O еритроцитами

A. Зниження продукування панкреатичних
ферментiв
B. Iнактивацiя панкреатичних ферментiв у
тонкiй кишцi
C. Збiльшення продукування панкреатичних ферментiв
D. Швидкий транзит кишкового вмiсту, зниження концентрацiї ферментiв унаслiдок їх
розбавлення
E. Дефiцит жовчних кислот у тонкiй кишцi
144. У хворого пiсля нападу стенокардiї у
серцевому м’язi розвинувся реперфузiйний
синдром. Зростання вмiсту якого електролiту в цитоплазмi кардiомiоцитiв посилить
розвиток патоморфологiчних змiн в мiокардi?
A. Кальцiю
B. Магнiю
C. Калiю
D. Хлору
E. Залiза
145. У хворого рiзке зниження маси тiла,
дратiвливiсть, субфебрилiтет, екзофтальм,
пiдвищення загального обмiну, збiльшення
поглинання кисню, гiперглiкемiя, гiперазотемiя. Про захворювання якої ендокринної
залози можна зробити припущення:
A. Щитоподiбна
B. Кора наднирникiв
C. Мозковий шар наднирникiв
D. Паращитоподiбнi
E. Пiдшлункова
146. 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
147. У пацiєнта рiвень загального холесте-
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ролу - 5,2 ммоль/л, холестеролу ЛПНЩ
- 3,3 ммоль/л, холестеролу ЛПВЩ - 0,8
ммоль/л. Який рiвень високочутливого Cреактивного бiлка у нього буде свiдчити про високий ризик серцево-судинних
ускладнень атеросклерозу?

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

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

152. Для дiагностики спадкових захворювань, виявлення в органiзмi певних вiрусiв,
iдентифiкацiї особистостi (генна дактилоскопiя у судовiй медицинi) використовують
ДНК-дiагностику. Який метод використовується з цiєю метою?

148. Кiлька рокiв тому в токiйському метро терористи розповсюдили одну з найсильнiших отруйних речовин - зарин, що
вiдноситься до групи органiчних фторфосфатiв. Багато пасажирiв знепритомнiли,
деякi померли в результатi зупинки дихання. З якою амiнокислотою активного центру холiнестерази взаємодiють органiчнi
фторфосфати i чи зворотня ця взаємодiя?
A. Серiном. Незворотня
B. Цистеїном. Зворотня
C. Валiном. Зворотня
D. Триптофаном. Незворотня
E. Треонiном. Незворотня
149. Розширена лiпiдограма хворого: концентрацiя загального холестеролу - 7,0
ммоль/л, ЛПВЩ - 0,8 ммоль/л, ЛПНЩ - 4,8
ммоль/л, триглiцериди - 1,2 ммоль/л. Який
варiант дислiпопротеїнемiї за Фредрiксеном можна припустити у пацiєнта?
A. IIа
B. IIb
C. I
D. III
E. IV
150. У пацiєнта, що хворiє на цукровий
дiабет, визначили вмiст глiкозильованого
гемоглобiну. Що вiдображає даний показник?
A. Сумарну ступiнь порушень вуглеводневого обмiну протягом 4-6 тижнiв, що
передували дослiдженню
B. Сумарну ступiнь порушень вуглеводневого обмiну протягом 1-2 тижнiв, що
передували дослiдженню
C. Рiвень глюкози в органiзмi на момент
проведення дослiджень
D. Наявнiсть дiабетичної нефропатiї
E. Ступiнь гiпоксiї тканин при цукровому
дiабетi
151. Жiнку 30-ти рокiв привезли до лiкарнi з вулицi непритомною. Ознак травми не
було, зiницi нормально зреагували на свiтло, ригiднiсть шиї вiдсутня. Дослiдження
очного дна, сухожильних рефлексiв, грудної клiтки i живота не виявили вiдхилень.
Пульс був рiвномiрним i становив 80/хв.,
АТ- 140/80 мм рт.ст. Рiвень глюкози в кровi
- 1,6 ммоль/л. Яка причина непритомностi?

A. Полiмеразної ланцюгової реакцiї
B. Електронної мiкроскопiї
C. Електрофорезу
D. Полярографiї
E. Хроматографiї
153. Хвора скаржиться на апатичнiсть i
сонливiсть, зниження уваги та пам’ятi, загальмованiсть мови i рухової активностi,
зниження працездатностi, набряки повiк,
рук i нiг. При натисканнi пальцем на дiлянку набряку заглибини не залишається. Голос хрипкий. Волосся ламке, випадає. Температура тiла - 35,7o C , перiодичнi закрепи.
Попереднiй дiагноз: первинна мiкседема.
Для уточнення дiагнозу треба визначити
рiвень:
A. Тиреотропного гормону
B. Холестерину у сироватцi кровi
C. 17-кетостероїдiв сечi
D. Накопичення J131 в щитоподiбнiй залозi
E. 154. Хворий 63-х рокiв скаржиться на рецидивуючий больовий синдром у правому
пiдребер’ї, озноб, лихоманку. При оглядi:
ксантоматоз, стеаторея. Бiохiмiчний аналiз кровi: лужна фосфатаза - 370 Од/л, бiлiрубiн прямий до 2 мг%, порушення обмiну
жовчних пiгментiв. Збiльшена безболiсна
печiнка, дрiбновузлова; селезiнка не збiльшена. Ваш лабораторний дiагноз:
A. Холестатичний цироз
B. Сироватковий гепатит
C. Токсико-алергiчниий гепатит
D. Гостра дистрофiя печiнки
E. 155. У юнака 16-ти рокiв спостерiгається
значна полiурiя з низькою питомою вагою
сечi. Пiсля проведення тесту з обмеженням
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
156. Пацiєнтка 37-ми рокiв скаржиться на
рiзку загальну слабкiсть, бiль у м’язах та
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суглобах, пiдвищення температури тiла до
38,8o C . У кровi: лейкоцитоз, помiрна анемiя, пiдвищена ШОЕ, у сечi помiрна протеїнурiя, мiкрогематурiя. Для пiдтвердження
дiагнозу хворiй призначено протеїнограму
бiлкiв сироватки кровi. Який метод використовується для роздiлення бiлкiв?
A. Iмуноелектрофорез
B. Полярографiя
C. Iмуноферментний аналiз
D. Хроматографiя
E. IЧ спектроскопiя
157. Чоловiк 65-ти рокiв скаржиться на тупий бiль у поперековому вiддiлi, виявлено
артрит крупних суглобiв, охроноз шкiри.
Сеча хворого темнiшає на повiтрi; в нiй виявлено велику кiлькiсть гомогентизинової
кислоти. Вкажiть, для якого спадкового захворювання характерна описана клiнiка?
A. Алкаптонурiя
B. Лейциноз
C. Цистатiонурiя
D. Фенiлкетонурiя
E. Гїпероксалурiя
158. У лiкарню направлений розумово i фiзично вiдсталий 5-рiчний хлопчик. При бiохiмiчному аналiзi кровi виявлено пiдвищену кiлькiсть фенiлаланiну, а в сечi виявлено
надлишок фенiлпiрувату та фенiлацетату.
Вкажiть, в основi якого спадкового захворювання лежить порушення метаболiзму
фенiлаланiну:
A. Фенiлкетонурiя
B. Тирозиноз
C. Галактоземiя
D. Алкаптонурiя
E. Альбiнiзм
159. При обстеженнi хлопчика п’яти рокiв
лiкар помiтив значне вiдставання розумового розвитку, зросту. Дитина малоактивна. Загальний обмiн знижений. В кровi
низький вмiст холестерину. Про порушення функцiї якої залози можна думати?
A. Щитоподiбна
B. Наднирники
C. Паращитоподiбнi
D. Пiдшлункова
E. Статевi чоловiчi
160. У реанiмацiю доставлено юнака 22-х
рокiв пiсля важкої операцiї зi значною (до
1,5 л) крововтратою. Пацiєнт перебуває
у станi геморагiчного шоку: еритроцити 2, 4 · 1012 /л; лейкоцити - 4, 6 · 109 /л; тромбоцити - 110 · 109 /л; у коагулограмi: гiпокоагуляцiя, протамiн-сульфатний та етаноловий
тести - позитивнi. Яке порушення гемостазу у хворого?
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A. Дисемiноване внутрiшньосудинне зсiдання
B. Тромбоцитопатiя
C. Гемофiлiя А
D. Хвороба Хагемана
E. Дезагрегацiйна тромбоцитопатiя
161. Визначення показникiв системи гемостазу має важливе значення для багатьох
патологiчних станiв. Який тест характеризує внутрiшнiй та загальний шляхи активацiї гемостазу?
A. Активований частковий тромбопластиновий час
B. Протромбiновий час
C. Тромбiновий час
D. D-димер
E. Мiжнародне нормалiзоване вiдношення
162. В аналiзi кровi пацiєнта 37-рокiв виявлено: еритроцити - 2, 6 · 1012 /л; лейкоцити 4, 2·109 /л; тромбоцити - 155·109 /л. Коагулограма - гiпокоагуляцiя; фактор VIII - 90%;
фактор IX - 25%. Поставте лабораторний
дiагноз:
A. Гемофiлiя В
B. Гемофiлiя А
C. Гемофiлiя С
D. Тромбоцитопатiя
E. Тромбоцитопенiя
163. Хлопця 15-ти рокiв госпiталiзовано
у важкому станi зi скаргами на загальну
слабкiсть, прогресуючу втрату маси тiла,
зниження м’язової сили, блювання, зневоднення. Хворiє протягом останнiх 6 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 Iценка-Кушинга
E. Гiпоталамо-гiпофiзарна кахексiя
164. Вкажiть протеїнограму, що характеризує ниркову патологiю (нефротичний синдром):
A. Альбумiн - 35,6%, α1 -глобулiни - 4,0%,
α2 -глобулiни - 25,5%, β -глобулiни - 18,5%
B. Альбумiн - 39,8%, α1 -глобулiни - 3,5%,
α2 -глобулiни - 38,5%, β -глобулiни - 10,2%
C. Альбумiн - 42,5%, α1 -глобулiни - 4,2%,
α2 - глобулiни - 9,8%, β -глобулiни - 18,0%
D. Альбумiн - 52,5%, α1 -глобулiни - 4,2%,
α2 -глобулiни - 7,8%, β -глобулiни - 12,0%
E. Альбумiн - 52,5%, α1 -глобулiни - 10,2%,
α2 -глобулiни - 9,8%, β -глобулiни - 12,0%
165. Для перевiрки стану фiльтрацiйної
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здатностi нирок необхiдно визначити клiренс:

мальний рiвень тотальної галактози в сироватцi?

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

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

166. Пацiєнту з пiдозрою на цукровий дiабет, проте без явних симптомiв захворювання, призначено визначення глiкемiї натщесерце. Який метод визначення концентрацiї глюкози вiдноситься до категорiї хiмiчних?

171. В рамках обстеження жiнки з гестацiйним цукровим дiабетом призначено дослiдження на кетонурiю. У якому з тестiв
для визначення кетонурiї використовується хлорид залiза?

A. Ортотолуїдиновий
B. Глюкозооксидазний
C. Гексокiназний
D. Метод Сомоджi
E. Метод Хагедорна-Йенсена
167. Пацiєнту з цукровим дiабетом 2-го типу та незадовiльною компенсацiєю змiнено
терапiю. Через який час слiд призначити
визначення глiкозильованого гемоглобiну
щоб оцiнити реакцiю на змiну терапiї?
A. 4-6 тижнiв
B. 8-10 тижнiв
C. 3 мiсяцi
D. 1-2 тижня
E. 168. В ходi планового обстеження вагiтної
жiнки їй призначено пероральний тест толерантностi до глюкози. Пороговим рiвнем для дiагностики гестацiйного цукрового дiабету є така концентрацiя глюкози у
плазмi венозної кровi натщесерце:
A. ≥7,0 ммоль/л
B. >6,7 ммоль/л
C. >7,8 ммоль/л
D. >11,1 ммоль/л
E. >10,0 ммоль/л
169. У родинi мати та один з двох дiтей
страждають на цукровий дiабет I типу. У
здорової дитини при генетичному тестуваннi виявленi тi ж самi алелi генiв HLA
II класу, що i у хворої дитини. Який тест
з найвищим показником дiагностичної чутливостi має бути призначений у першу
чергу здоровiй дитинi для виявлення захворювання на стадiї предiабету?
A. Визначення в сироватцi аутоантитiл
до клiтин острiвцiв Лангерганса методом
непрямої iмунофлюоресценцiї
B. Оцiнка лiмфоцитарної цитотоксичностi
в культурах β -клiтин
C. Пероральний глюкозо-толерантний тест
D. Визначення глюкози сечi
E. Визначення мiкроальбумiнурiї
170. У новонародженого на 4-ту добу життя отримана кров для неонатального скринiнгу на галактоземiю. Яким має бути нор-

A. Реакцiя Герхарда
B. Проба Ланге
C. Модифiкована проба Ротерi
D. Проба Легаля
E. Проба Лестраде
172. У хворої 37-ми рокiв спостерiгаються
гiперпiгментацiя шкiри та слизових оболонок, гiпотонiя, гiпоглiкемiя, зниження маси
тiла. Зниження рiвня якого гормону характерне для хвороби Аддiсона?
A. Адренокортикотропний гормон
B. Глюкагон
C. Iнсулiн
D. Норадреналiн
E. Альдостерон
173. У чоловiка 45-ти рокiв тупий бiль в
епiгастральнiй областi i пiд ребрами справа, темна сеча i знебарвленi рiдкi випорожнення, жовтяничнiсть шкiрних покривiв,
слизових i склер очей; жовтяничне забарвлення шкiри поступово приймає землистий
вiдтiнок, шкiрний свербiж, нудота, зрiдка блювання. В сироватцi кровi вiдмiчається
значне пiдвищення бiлiрубiну загального
та прямого, в сечi наявнiсть уробiлiногену.
Який бiохiмiчний висновок можна зробити?
A. Механiчна жовтяниця
B. Гострий пiєлонефрит
C. Гострий панкреатит
D. Виразка шлунка
E. Паренхiматозна жовтяниця
174. У хворого з пiдозрою на дiабетичну
нефропатiю для верифiкацiї дiагнозу необхiдно провести визначення в сечi:
A. Концентрацiї альбумiну
B. Концентрацiї креатину
C. Активностi МВ-КФК
D. Активностi пепсину
E. Активностi АлАТ
175. У чоловiка 25-ти рокiв тупий бiль в епiгастральнiй областi i пiд ребрами справа,
жовтушнiсть шкiрних покривiв, слизових i
склер очей; шкiрний свербiж, нудота, зрiдка - блювання. В сироватцi кровi вiдмiчається значне пiдвищення бiлiрубiну загального та непрямого, активнiсть ферментiв

Бiохiмiчнi методи дослiдження. Клiнiчна бiохiмiя

в нормi. Який бiохiмiчний висновок можна
зробити?
A. Синдром Жильбера
B. Цироз печiнки
C. Гепатит
D. Панкреатит
E. Жовчнокам’яна хвороба
176. У хворого пiдвищена температура, пiтливiсть, прискорене серцебиття, частi перебої в роботi серця, дратiвливiсть в поєднаннi зi швидкою стомлюванiстю, зниження ваги. Якi змiни складу гормонiв в
сироватцi кровi iмовiрнi для дифузного токсичного зобу?
A. Зниження ТТГ, пiдвищення Т2 i Т3
B. Зниження ТТГ, зниження Т2 i Т3
C. Зниження ТТГ, пiдвищення Т2, зниження
Т3
D. Зниження ТТГ, зниження Т2, пiдвищення
Т3
E. Пiдвищення ТТГ, зниження Т2 i Т3
177. Хлопчик 9-ти рокiв надiйшов в клiнiку
зi скаргами на бiль в животi, що виник пiсля прийому жирної їжi, висип на стегнах.
Зi слiв матерi, подiбнi симптоми турбують
пацiєнта з 3-рiчного вiку. Лабораторний
аналiз: в сироватцi утворився каламутний
вершковоподiбний верхнiй шар, пiд ним
сироватка прозора. Лабораторно: загальний холестерин - 16,2 ммоль/л; триглiцериди - 8,8 ммоль/л; ХС-ЛПВЩ - 1,6 ммоль/л;
активнiсть сироваткової лiпопротеїдлiпази
- 0. Що можна припустити у хворого?
A. Сiмейна комбiнована гiперлiпiдемiя
B. Сiмейна гiперхолестеринемiя
C. Сiмейна гiпертриглiцеридемiя
D. Сiмейна гiполiпiдемiя
E. Вторинна дислiпiдемiя
178. У хворої рiзкий бiль у верхнiй половинi
живота, який iррадiює у лiве плече, лопатку, за грудину. Бiль виник через 6 годин
пiсля вживання жирної їжi. Пiдвищення
якого показника в сироватцi кровi та сечi iмовiрно для гострого панкреатиту?
A. Активнiсть амiлази
B. Концентрацiя загального бiлку
C. Концентрацiя альбумiну
D. Концентрацiя креатинiну
E. Концентрацiя сечовини
179. 45-рiчна жiнка має концентрацiю глюкози у сироватцi кровi натще 5,2 ммоль/л
i 2-годинну концентрацiю глюкози пiсля
навантаження - 5,8 ммоль/л. Зробiть висновок щодо змiн концентрацiї глюкози в
сироватцi кровi пацiєнта:
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A. Нормальнi, що вiдображають розщеплення глiкогену печiнкою
B. Нормальнi, що вiдображають розщеплення глiкогену скелетними м’язами
C. Ненормальнi, що свiдчать про гiпоглiкемiю
D. Ненормальнi, що свiдчать про цукровий
дiабет
E. 180. У дитини є пiдозра на дефiцит лактази. Який спосiб дiагностування дефiциту
лактази є найкращим?
A. Визначення водню у повiтрi, що видихається
B. Рiвень альдолази плазми
C. Рiвень ЛДГ
D. D-ксилозний тест
E. 181. Результат дослiдження рiвню калiю у
сироватцi кровi - 6,8 ммоль/л. Перш нiж
представити результати лiкар-лаборант
повинен:
A. Перевiрити сироватку на гемолiз
B. Повторити тест
C. Перевiрити вiк пацiєнта
D. Нiчого не робити, просто звiтувати про
результат
E. 182. Пацiєнт має наступнi результати тестiв: пiдвищення рiвня кальцiю в сироватцi
кровi, зниження вмiсту фосфатiв у сироватцi кровi, пiдвищений рiвень паратгормону.
У цього пацiєнта, швидше за все:
A. Гiперпаратиреоз
B. Гiпопаратиреоз
C. Нефроз
D. Стеаторея
E. 183. Дорослий дiабетик з ускладненнями
нирок має такi результати аналiзiв: натрiй
- 133 ммоль/л, глюкоза - 26,8 ммоль/л, сечовина - 30,0 ммоль/л, креатинiн - 442,0
мкмоль/л. На пiдставi цих результатiв
розрахована осмолярнiсть сироватки має
бути:
A. 304 мосм/кг
B. 266 мосм/кг
C. 290 мосм/кг
D. 709 мосм/кг
E. 184. 55-рiчна жiнка поступила в хiрургiчне
вiддiлення з пiдозрою на панкреатит. При
лабораторному обстеженнi виявлено наступнi показники: лейкоцити - 16 · 109 /л,
активнiсть амiлази - 180 Од/л, активнiсть
лактатдегiдрогенази - 24 мкмоль/л, глюкоза - 6,44 ммоль/л. Це може вказувати на
розвиток такого стану:
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A. Панкреонекроз
B. Гострий панкреатит середнього ступеня
C. Гострий панкреатит легкого ступеня
D. Бiлiарний панкреатит
E. Гострий панкреатит важкого ступеня

A. Фосфорноорганiчними сполуками
B. Метиловим спиртом
C. Нейролептиками
D. Чадним газом
E. Хлорованими вуглеводами

185. Хвора 23-х рокiв надiйшла у лiкарню швидкої медичної допомоги з приводу
гострої ниркової недостатностi. У лiкарнi
виникла зупинка роботи серця. Яке метаболiчне порушення є найбiльш iмовiрною
причиною цього?
A. Гiперкалiємiя
B. Ацидоз
C. Гiпокалiємiя
D. Гiперфосфатемiя
E. Уремiя

190. Хворого, який тривалий час вживає алкоголь, госпiталiзовано iз скаргами на втрату апетиту, загальну слабкiсть,
нудоту, бiль у животi. Об’єктивно: субфебрилiтет, помiрна жовтушнiсть шкiри, склер; печiнка +5 см. У кровi: загальний бiлiрубiн - 110 мкмоль/л; АсАТ1,6 ммоль/год·л; АлАТ- 2,1 ммоль/год·л;
гамма-глютамiлтранспептидаза
170
мкмоль/год·л; макроцитарна анемiя; лейкоцитоз; тромбоцитопенiя. Вкажiть iмовiрний дiагноз:

186. Дiвчинка 16-ти рокiв поступила в приймальне вiддiлення лiкарнi з пiдозрою на
гостру надниркову недостатнiсть. Що з
нижчевказаного може допомогти для пiдтвердження дiагнозу?

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

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

191. Хворий на цукровий дiабет у коматозному станi надiйшов у лiкарню швидкої медичної допомоги. При лабораторному обстеженнi виявлено: глюкоза - 68
ммоль/л, рН кровi - 7,35, осмолярнiсть кровi - 395 мосм/кг, K + - 2,2 ммоль/л, ацетон 12 ммоль/л. Яке найбiльш iмовiрне метаболiчне порушення є причиною коми хворого?

187. У хворого з хронiчним гепатитом спостерiгається кровоточивiсть ясен, крововиливи в шкiру навiть при незначнiй травмi.
З порушенням обмiну якого вiтамiну найiмовiрнiше можуть бути пов’язанi цi явища?
A. K
B. D
C. E
D. C
E. B12
188. У жiнки 52-х рокiв в ходi рутинного обстеження було виявлено пiдвищений
вмiст глюкози кровi. Що необхiдно зробити для найбiльш точної оцiнки рiвня гiперглiкемiї?
A. Визначити рiвень глiкозильованого
гемоглобiну
B. Визначити рiвень глiкемiї натще
C. Тест толерантностi до глюкози
D. Аналiз сечi на наявнiсть глюкози
E. Визначення рiвня глiкемiї через 2 години
пiсля приймання їжi
189. Працiвник складу iнсектицидiв госпiталiзований у важкому станi iз явищами гiперсалiвацiї, посиленого сльозовидiлення,
гiперкiнезу мiоклонiчного типу, сплутаною
свiдомiстю, м’язовою слабiстю, бронхореєю. Виявлено у кровi: рiзке зниження рiвня холiнестерази, гiперкоагуляцiю, рiвень
трансамiнази пiдвищений у 10 разiв. Про
отруєння якою речовиною можемо думати?

A. Гiперосмолярнiсть
B. Гiпокалiємiя
C. Гiперкалiємiя
D. Кетонемiя
E. Ацидоз
192. Якi бiохiмiчнi ознаки є спiльними для
алкогольного та дiабетичного кетоацидозу?
A. Гiпоiнсулiнемiя, гiперглюкагонемiя
B. Гiпоглюкагонемiя, гiперпротеїнемiя
C. Гiперiнсулiнемiя, гiперпротеїнемiя
D. Гiперпротеїнемiя, гiпоглiкемiя
E. Гiпоглiкемiя, гiперiнсулiнемiя
193. 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?
A. Паратгормон
B. Iнсулiн
C. Вазопресин
D. Тироксин
E. Естрадiол
194. Студент 20-ти рокiв скаржиться на
втрату апетиту, зниження маси тiла, сухiсть
шкiри, частi сечовипускання, спрагу. Сеча
свiтлого кольору, низька питома вага, до-
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бовий дiурез - 9 л. Рiвень глюкози в сироватцi кровi - 4,2 ммоль/л. Який дiагноз можна
припустити?
A. Нецукровий дiабет
B. Цукровий дiабет
C. Хвороба Iценко-Кушинга
D. Гiпотиреоз
E. Феохромоцитома
195. Об’єктивно: у хворого гiперпiгментацiя шкiри, збiльшена й ущiльнена печiнка,
порушення серцевого ритму. Лабораторно:
концентрацiя залiза у сироватцi кровi - 58
мкмоль/л, насиченiсть трансферину залiзом - 70%, гiперглiкемiя, глюкозурiя. Вкажiть iмовiрний дiагноз:
A. Гемохроматоз
B. Цукровий дiабет
C. Гепатит
D. Сидеробластна анемiя
E. Меланома
196. У реанiмацiйне вiддiлення iнфекцiйної
лiкарнi надiйшов хворий 28-ми рокiв, у якого вiдзначаються водянистi проноси до 1013 разiв на добу, багаторазове блювання,
сухiсть у ротi, загальна слабкiсть. Захворiв
гостро. Шкiрнi покриви сухi, акроцiаноз,
температура шкiри знижена, очнi яблука
запалi, периферiйнi вени не контуруються,
пульс - 90/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст., еритроцити - 4, 5 · 1012 /л, Нb- 152 г/л, лейкоцити 10, 7 · 109 /л, ШОЕ- 18 мм/год, Ht- 64%, глюкоза кровi - 4,1 ммоль/л, K - 2,8 ммоль/л, Cl80 ммоль/л. Який невiдкладний стан розвинувся у пацiєнта?
A. Гiповолемiчний шок
B. Гостра ниркова недостатнiсть
C. Геморагiчний шок
D. Гостра серцево-судинна слабкiсть
E. Гiпоглiкемiчна кома
197. У хворого 34-х рокiв запiдозрена недостатнiсть надниркових залоз (хвороба Аддiсона). Розвинулася хвороба поступово,
виникла м’язова слабiсть, розлади травлення, що проявлялися диспепсiєю, нудотою,
блюванням, проносами, болем у животi,
шкiра й слизовi оболонки набули бронзового забарвлення. Який з нижче перерахованих симптомiв може допомогти у пiдтвердженнi дiагнозу?
A. Гiпонатрiємiя
B. Гiперглiкемiя
C. Гiпокалiємiя
D. Артерiальна гiпертензiя
E. Гiперхлоремiя
198. У дитини 10-ти рокiв лихоманка, запаморочення, пронос, блювання. При бiохiмiчному дослiдженнi кровi виявлено: Ht55%, N a - 118 ммоль/л, K - 5,9 ммоль/л.
Якi розлади водно-електролiтного балансу
спостерiгаються?
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A. Гiпотонiчна дегiдратацiя, гiперкалiємiя
B. Гiпотонiчна дегiдратацiя, гiпокалiємiя
C. Гiперкалiємiя
D. Розладiв водно-електролiтного балансу
немає
E. Iзотонiчна дегiдратацiя, гiперкалiємiя
199. 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
200. Пацiєнт 16-ти рокiв скаржиться на вiдчуття тяжкостi в правому пiдребер’ї, нудоту, вiдрижку повiтрям, здуття, бурчання в
животi, перiодичний бiль у лiвiй половинi
грудної клiтки, пiтливiсть, пiдвищену стомлюванiсть. ЗАК: еритроцити - 4, 1 · 1012 /л;
Нb- 145/л; лейкоцити - 6, 7 · 109 /л; еозинофiли - 0%, паличкоядернi нейтрофiли - 1%,
сегментоядернi нейтрофiли - 65%, лiмфоцити - 30%, моноцити - 5%, ШОЕ- 9 мм/год.
ЗАС: бiлок - негативний, цукор - негативний. Дослiдження плазми кровi: загальний
бiлiрубiн - 70 мкмоль/л, прямий бiлiрубiн 10 мкмоль/л, глюкоза - 5,4 ммоль/л, АлАт30 Од/л, АсАт- 28 Од/л, амiлаза - 60 Од/л.
Поставте лабораторний дiагноз:
A. Доброякiсна гiпербiлiрубiнемiя Жильбера
B. Синдром Криглера-Найяра
C. Синдром Дабiна-Джонсона
D. Синдром Ротора
E. 201. Хвора 20-ти рокiв надiйшла в стацiонар зi скаргами на рiдкi випорожнення 1012 разiв на добу з домiшками кровi, бiль
у нижнiх вiддiлах живота, не пов’язаний з
прийомом їжi чи дефекацiєю, бiль у колiнних i гомiлковостопних суглобах з набряком i обмеженням рухливостi, пiдвищення температури тiла до 39,5o C . Загальний
аналiз кровi: еритроцити - 4, 0 · 1012 /л; Нb115/л; лейкоцити - 18, 0 · 109 /л; еозинофiли - 0%, паличкоядернi - 15%, сегментоядернi - 60%, лiмфоцити - 22%, моноцити 5%, ШОЕ- 45 мм/год. Дослiдження плазми
кровi: загальний бiлiрубiн - 18,0 мкмоль/л,
амiлаза - 55 Од/л, глюкоза - 5,8 ммоль/л,
АлАт- 28 Од/л, АсАт- 26 Од/л, холестерин
- 6,7 мкмоль/л, ПТI- 83%. Поставте лабораторний дiагноз:
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A. Хвороба Крона
B. Ревматоїдний артрит
C. Панкреатит
D. Нефрит
E. -

A. АКТГ, кортизон
B. Адреналiн
C. Фосфолiпiди
D. ТТГ
E. СТГ

202. Результати глюкозотолерантного тесту пацiєнта: концентрацiя глюкози в кровi
натщесерце - 5,6 ммоль/л; через 1 годину пiсля навантаження глюкозою - 8,3 ммоль/л,
через 2 години - 4,5 ммоль/л. Поставте лабораторний дiагноз:

206. До клiнiки звернувся чоловiк зi скаргами на бiль у дiлянцi шлунка. Пiд час обстеження виявлено гiперхлоргiдрiю, виражений ерозивно-виразковий процес у дiлянцi
антрального вiддiлу шлунку, у гастробiоптатi пацiєнта виявлено Helicobacter pylori.
Який з перерахованих ферментiв продукується цим мiкроорганiзмом i спричиняє
структурнi змiни слизової оболонки шлунка?

A. Норма
B. Iнсулiнозалежний цукровий дiабет
C. Iнсулiнонезалежний цукровий дiабет
D. Тиреотоксикоз
E. 203. Хворому 45 рокiв. Протягом 3-х рокiв
страждає на ядуху, нападопоподiбний головний бiль з блюванням, серцебиттям i
пiдвищенням артерiального тиску. Втрата
маси тiла - 8 кг. Результати аналiзiв: АсАТ15 Од/л, АлАТ- 20 Од/л, холестерин - 6,2
ммоль/л, глюкоза - 7,5 ммоль/л. Попереднiй
дiагноз: феохромоцитома. Якi лабораторнi
показники потрiбно дослiдити для пiдтвердження дiагнозу?
A. Катехоламiни, ванiлмигдалева кислота
B. Глюкокортикоїди
C. Загальний бiлок i бiлковi фракцiї
D. Т3, Т4, ТТГ
E. Паратгормон
204. Хворiй 60 рокiв. Скарги на бiль у кiстках, м’язову слабкiсть, проноси, нудоту,
бiль у животi. Виявленi каменi в нирках.
Результати аналiзiв: вмiст глюкози - 4,5
ммоль/л, бiлiрубiн - 12 мкм/л, сечовина 6,5 ммоль/л, кальцiй - 3,6 ммоль/л, натрiй 140 ммоль/л. Якi додатковi показники кровi необхiдно дослiдити для пiдтвердження
дiагнозу гiперпаратиреоїдизм?
A. Вмiст фосфору в кровi та сечi, паратгормон
B. Катехоламiни
C. Т3, Т4
D. Глюкокортикоїди
E. Амiнотрансферази
205. Хвора 21-го року надiйшла в ендокринологiчне вiддiлення зi скаргами на задишку, полiфагiю, спрагу, слабкiсть, запаморочення. Клiнiчно: ожирiння, набряки,
наявнiсть стрiй. Лабораторно: пiдвищення
глюкози в кровi i в сечi, пiдвищення 17ОКС в сечi та кровi. Лiкар припускає синдром Iценка-Кушинга. Якi додатковi лабораторнi показники необхiдно дослiдити у
хворої?

A. Уреаза
B. АСТ
C. АЛТ
D. Дегiдрогеназа
E. Карбоксипептидаза
207. 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
208. Хвора 30-ти рокiв звернулася до лiкаря зi скаргами на ураження шкiри при перебуваннi на сонцi, дiарею, втрату апетиту,
депресiю. Лiкар пiдозрює гiповiтамiноз вiтамiну B3 . Яким методом можна визначити
концентрацiю вiтамiну у кровi?
A. Методом рiдинної хроматографiї
B. IФА
C. ПЛР
D. Електрофорезом в гелi
E. Фотометричним методом
209. В клiнiцi знаходиться пацiєнт з декомпенсованим респiраторним ацидозом. Вкажiть змiни показникiв кислотно-основного
стану, характернi для даного стану:
A. Збiльшення параметру pCO2 артерiальної кровi
B. Збiльшення концентрацiї основ
C. Збiльшення величин буферних основ
D. Зниження концентрацiї iстинних бiкарбонатiв
E. Пiдвищення рН кровi
210. Вкажiть, в якому варiантi вiдповiдi
представленi показники, що характеризують метаболiчний алкалоз:
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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
211. Пацiєнт 28-ми рокiв вiдзначає рецидивний бiль в гастродуоденальнiй зонi. При
пальпацiї живiт м’який, болючий в пiлоробульбарнiй зонi. Пацiєнту призначено
шлункове зондування. Якою є норма зв’язаної соляної кислоти в базальну фазу?
A. 10-20 ммоль/л
B. Менше 10 ммоль/л
C. 20-40 ммоль/л
D. 40-60 ммоль/л
E. Понад 60 ммоль/л
212. У хворого 58-ми рокiв, який страждає на цироз печiнки клiнiчно манiфестується II стадiя печiнкової енцефалопатiї,
яка проявляється дезорiєнтацiєю у просторi та часi, порушенням пам’ятi, астерiксiсом, тремором, головним болем, позiханням, атаксiєю. У кровi зростає рiвень амiаку до 80,1 мкмоль/л. Яким методом треба
дослiджувати рiвень амiаку у кровi?
A. Ферментний (оптичний тест) або iонообмiнна хроматографiя
B. Електрохiмiчний метод (iоноселективний електрод)
C. Електрофорез на паперi
D. Кiлькiсний метод
E. Бiуретова реакцiя
213. У хворого 49-ти рокiв дiагностовано
хронiчний алкогольний гепатит з пiдвищеними АлАТ та АсАТ, iндекс де Рiтiса - 4.
Вiруснi маркери негативнi. Яким методом
дослiджували пiдвищену АсАТ?
A. Колориметричний метод
B. Метод Клеггорна-Грофа
C. Метод Рушняка
D. L-ДОФА-тест
E. Радiометричний метод
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214. Хвора, 33 роки, фiнансист. Має скарги на жовтяницю, субфебрилiтет, свербiж
шкiри, сеча має темно-бурштиновий колiр.
Склери та шкiра iктеричнi, ксантелазми
на шкiрi бiля очей. УЗД - гепатоспленомегалiя. Лужна фосфатаза пiдвищена майже
втричi, АлАТ- 115 одиниць, АсАТ- 84 одиницi, ГГТ- пiдвищена майже у 10 разiв, загальний бiлiрубiн - 88 мкмоль/л, онкомаркери негативнi, виявленi АМА. Встановлено первинний мiлiарний цироз печiнки.
Яким методом будете дослiджувати лужну
фосфатазу сироватки кровi?
A. Метод Боданськi
B. Метод аутосполучення за Берстоном
C. Метод Грехем-Кнолля
D. Метод Лефлера
E. Метод Малонi
215. Пацiєнту 39-ти рокiв, який скаржиться на загальну слабкiсть та кал чорного
кольору, призначено дослiдження калу на
приховану кров. Який метод використовується для дослiдження?
A. Проба Грегерсена
B. Гваякова проба
C. Пiрамiдонова проба
D. Експрес-метод
E. Ортотолуїдинова проба
216. Якою є середня рН калу в нормi?
A. 6,8 - 7,6
B. 6,0 - 6,4
C. 6,4 - 6,8
D. 5,5 - 6,0
E. 7,6 - 8,2
217. Який показник рН калу є характерним
для гнильної диспепсiї?
A. Рiзко основна
B. Помiрно основна
C. Нейтральна
D. Помiрно кисла
E. Рiзко кисла

