
? 

Каретою швидкої допомоги в клініку доставлена хвора 46-ти років зі скаргами на кровотечу протягом 

6 годин після видалення зуба, загальну слабкість, запаморочення. В анамнезі – гіпертонічна хвороба. 

Об'єктивно: блідість шкіри і видимих слизових оболонок. У крові: Hb - 80г / л, Ht - 30%, показники 

часу кровотечі та згортання крові знаходяться в межах норми. Яке ускладнення розвинулося у хворої 

у зв'язку з кровотечею? 

+ Постгеморагічна анемія 

- Гемолітична анемія 

- Залозодефіцитна анемія 

- Фолієводефіцитна анемія 

? 

У хворого у порожнині рота спостерігається повна атрофія сосочків язика, язик червоний, лакований, 

вкритий виразками. В крові лейкопенія, зсув формули вправо, КП 1,3, мегалоцити, тільця Жолі. Для 

якої патології це характерно? 

- Агранулоцитоз  

- Гемолітична анемія  

- Залізодефіцитна анемія  

- Залізорефрактерна анемія  

+ В12-дефіцитна анемія  

? 

Чоловік тривалий час хворів гемобластозом. На розтині виявлено, що кістковий мозок, селезінка, 

печінка, лімфатичні вузли коричневого кольору. Проведено гістохімічну реакцію Перлса. 

Встановлено, що ретикулярні, ендотеліальні і гістіоцитарні елементи цих органів містять гранули 

синього кольору. Який пігмент виявлено при застосуванні зазначеної реакції?  

+ Гемосидерин  

- Білірубін  

- Гематоїдин  

- Гематоїдин  

- Гематопорфірин  

? 

При гістологічному дослідженні збільшеного шийного лімфатичного вузла відмічено, що загальний 

малюнок вузла нечіткий за рахунок розростання гістіоцитарних клітин, з наявністю гігантських 

клітин Березовського-Штернберга, є ділянки некрозу, склерозу, гіалінозу. Для якого захворювання 

характерні виявлення морфологічні зміни в лімфатичному вузлі? 

+ Лімфогранулематоз 

- Грибоподібний мікоз 

- Туберкульоз 

- Хронічний мієлолейкоз 

- Гострий мієлолейкоз 

? 

У жінки 22 років виявлені збільшені лімфатичні вузли. Гістологічне дослідження вузла виявило 

лімфоцити, гістіоцити, ретикулярні клітини, малі і великі клітини Ходжкіна, багатоядерні клітини 

Березовського-Штернберга, поодинокі осередки казеозного некрозу. Для якого захворювання 

характерні такі зміни? 

- Лімфосаркома 

- Гострий лейкоз 

- Метастаз раку 

+ Лімфогранулематоз 

- Хронічний лейкоз 

? 

При розтині жінки 35-ти років поряд зі збільшенням багатьох лімфатичних вузлів була виявлена 

збільшена селезінка вагою 600,0; на розрізі неоднорідна, темно-червоного кольору, щільна, з 

ділянками некрозів сірувато-жовтуватого кольору, в діаметрі до 1 см. Про яке захворювання можна 

думати? 

+ Лімфогранулематоз 

- Хронічний лімфоїдний лейкоз 

- Лімфосаркома 

- Хронічний мієлоїдний лейкоз 

- Метастази раку 



? 

При дослідженні біоптату збільшених шийних лімфатичних вузлів виявлена проліферація 

лімфоцитів, ретикулярних клітин, гістіоцитів, великих і малих клітин Ходжкіна, багатоядерних 

клітин Березовського-Штернберга, численні еозинофіли, поодинокі осередки казеозного некрозу 

тканини лімфатичного вузла. Який найбільш імовірний діагноз? 

+ Лімфогранулематоз 

- Лімфосаркома 

- Метастаз раку легенів 

- Гострий лейкоз 

- Туберкульоз 

? 

У крові хворого загальна кількість лейкоцитів 90 х 109  / л. В лейкоцитарній формулі: е. - 0%, б. - 0%, 

ю. - 0%, п. - 2%, з - 20%, лімфобласти - 1%, пролімфоціти - 2%, лімфоцити - 70%, м. - 5%, є клітини 

Боткіна- Гумпрехта. Клінічно: збільшені шийні, підщелепні лімфатичні вузли. Для якої патології 

характерна така клінічна картина? 

- Хронічний мієлолейкоз 

- Лімфогранулематоз 

- Гострий лімфолейкоз 

- Інфекційний мононуклеоз 

+ Хронічний лімфолейкоз 

? 

При обстеженні хворого 35 років проведено гістологічне дослідження пунктату червоного кісткового 

мозку і виявлено значне зменшення кількості мегакаріоцитів. До яких змін периферійної крові це 

призведе? 

- Лейкопенія 

- Агранулоцитоз 

- Лейкоцитоз 

- Тромбоцитоз 

+ Тромбоцитопенія 

? 

Чоловік тривалий час хворів гемобластозом. На розтині виявлено, що кістковий мозок, селезінка, 

печінка, лімфатичні вузли коричневого кольору. Проведено гістохімічну реакцію Перлса. 

Встановлено, що ретикулярні, ендотеліальні і гістіоцитарні елементи цих органів містять гранули 

синього кольору. Який пігмент виявлено при застосуванні зазначеної реакції?  

+ Гемосидерин  

- Білірубін  

- Гематоїдин  

- Гематоїдин  

- Гематопорфірин  

? 

При дослідженні біоптату збільшеного шийного лімфатичного вузла виявлена стертість малюнка, 

тканина його представлена великою кількістю проліферуючих лімфоцитів з домішками поодиноких 

клітин Березовського- Штернберга. Ці зміни свідчать про таке захворювання : 

- Лімфосаркома 

- Нодулярно-склеротичний варіант лімфогранулематозу  

- Лімфогранулематоз з виснаженням лімфоїдної тканини  

- Змішано-клітинний варіант лімфогранулематозу  

+ Лімфогранулематоз з переважанням лімфоїдної тканини 

 

 


