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Хворий 28-ми рокiв наркоман. Хво- рiє протягом року, коли помiтив загальну слабкiсть, 
пiдвищену пiтливiсть, схуднен- ня. Часто хворiв респiраторними захворю- ваннями. За останнi 2 

днi була перемiжна гарячка з профузним нiчним потом, поси- лилася загальна слабкiсть, 

додався пронос з домiшками слизу i кровi. Пiд час огля- ду: полiлiмфоаденопатiя, у порожнинi 

рота герпетичнi висипання, пiд час пальпацiї живота збiльшенi печiнка та селезiнка. Який 

найбiльш iмовiрний дiагноз?  

A. ВIЛ-iнфекцiя  

B. Герпетичний стоматит  

C. Хронiчний лiмфолейкоз  
D. Рак товстого кишечника  

E. Хронiчний сепсис 

 

У хворої 26-ти рокiв у зв’язку з системними ураженнями шкiри, судин, суглобiв, серозних 

оболонок i серця, що виникли пiсля фотосенсибiлiзацiї, припущено си- стемний червоний 

вовчак. Виявленi LE- клiтини, антитiла до нативної ДНК, пооди- нокi антицентромернi антитiла, 

РФ 1:100, RW позитивна, ЦIК- 120 од. Якi iмунологi- чнi показники вважаються специфiчними 

для цього захворювання?  
A. Антитiла до ДНК  

B. Ревматоїдний фактор  

C. Антицентромернi антитiла  

D. Iмуноглобулiн А  

E. Пiдвищення ЦIК 

 

Хворий 28-ми рокiв скаржиться на висип та свербiння шкiри обох кистей. Хворiє 1,5 роки. 

Загострення хвороби пов’язує з контактом на виробництвi з формаль- дегiдними смолами. 
Об’єктивно: вогнища ураження локалiзуються на обох кистях симетрично. На тлi еритеми з 

нечiткими краями - папули, везикули, ерозiї, кiрочки, луска. Яка найбiльш iмовiрна патологiя?  

A. Професiйна екзема  

B. Iдiопатична екзема  

C. Алергiчний дерматит  

D. Простий контактний дерматит  

E. Багатоформна ексудативна еритема 

 
Мати новонародженої дитини хворiє на хронiчний пiєлонефрит, перед пологами перенесла 

гостру респiраторну вiрусну iнфекцiю (ГРВI). Пологи термiновi, трива- лий безводний перiод. 

На 2-й день у дитини з’явилося еритематозне висипання, в подальшому - пухирi розмiром 

близько 1 см, заповненi серозно-гнiйним вмiстом. Симптом Нiкольського позитивний. Пiсля 

розтинання пухирiв з’являються ерозiї. Дитина млява. Температура тiла субфебрильна. Який 

найбiльш iмовiрний дiагноз?  

A. Пухирчатка новонародженого  

B. Везикулопустульоз  
C. Псевдофурункульоз  

D. Сепсис  

E. Дерматит Рiттера 

 

Мати дiвчинки 8-ми рокiв скаржиться на низький зрiст дiвчинки та її пiдвищену вагу. 

Об’єктивно: ожирiння з надлишковим вiдкладенням жиру на тулубi та обличчi (кругле, 

мiсяцеподiбне обличчя), вугрi, стрiї на стегнах, знизу живота. Гiрсутизм. Надлишок якого 

гормону в органiзмi дитини може викликати зазначенi прояви хвороби?  
A. Кортизол  

B. Тироксин  

C. Тестостерон  

D. Iнсулiн  

E. Глюкагон 

 

Хворий 14-ти рокiв скаржиться на вогнища облисiння шкiри голови. Хворiє протягом 2 тижнiв. 

Об’єктивно: на шкiрi волосистої частини голови - кiлька невеликих вогнищ овальної форми з 
нечiтки- ми краями. Шкiра у вогнищах - рожево- червоного кольору, волосся зламане на рiвнi 4-



5 мм або на рiвнi шкiри. Пiд лампою Вуда осередкiв свiтiння зеленого кольору немає. Про яке 

захворювання йдеться?  

A. Трихофiтiя волосистої частини голови  
B. Сифiлiтична алопецiя  

C. Гнiздове облисiння  

D. Склеродермiя  

E. Псорiаз 

 

Пацiєнт висловлює скарги на появу безболiсних ”ранок” на статевому членi та збiльшення 

пахвинних лiмфовузлiв. Змащував ”ранки” синтомiциновою емульсiєю - без ефекту. 

Об’єктивно: на внутрiшньому листку передньої шкiрочки наявнi три по- ряд розташованi ерозiї, 
округлої форми, до 0,5 см у дiаметрi, в основi яких пальпується щiльний iнфiльтрат. Вкажiть 

попереднiй дiагноз:  

A. Первинний сифiлiс  

B. Простий пухирцевий лишай (Herpes pro genitalis)  

C. Кандидоз внутрiшнього листка передньої шкiрочки  

D. Оперiзуючий лишай  

E. Полiморфна ексудативна еритема 

 
До дерматолога звернулась хвора 32-х рокiв зi скаргами на появу висипiв у дiлянцi кутикiв губ, 

що супроводжуються незначним свербiжем. Хворiє близько трьох днiв. Об’єктивно: на фонi 

незначної гiпере- мiї поодинокi дрiбнi флiктени та поверхне- вi ерозiї вкритi медово-жовтими 

кiрочками. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?  

A. Стрептодермiя  

B. Герпес  

C. Атопiчний хейлiт  

D. Дерматит E. Екзема 
 

Хвора 18-ти рокiв скаржиться на бiль внизу живота, значнi гноєподiбнi видiлення з пiхви, 

пiдвищення температури до 37,8oC. З анамнезу - мала випадковий статевий акт за добу до появи 

скарг. Дiагностовано - гострий двобiчний аднексит. В ходi додаткового обстеження - лейкоцити 

на все поле зору, бактерiї, диплококи, розташованi внутрiшньо- та позаклiтинно. Який збудник 

найбiльш iмовiрний при данiй па- тологiї?  

A. Neisseria gonorrhoeae  

B. Escherichia coli  
C. Chlamydia trachomatis  

D. Trichomona vaginalis  

E. Staphylococcus aureus 

 

До лiкаря загальної практики звернулася мати дiвчинки 6-ти рокiв зi скаргами на печiння, 

свербiння в дiлянцi зовнiшнiх статевих органiв. Дiвчинка напередоднi хворiла на гострий 

бронхiт та приймала ан- тибiотики. Пiд час огляду: зовнiшнi статевi органи набряклi, 

гiперемованi, в складках накопичення бiлих нашарувань. Визначте найбiльш iмовiрний дiагноз:  
A. Кандидозний вульвiт  

B. Трихомонiаз  

C. Неспецифiчний вульвiт  

D. Глистяна iнвазiя  

E. Герпетичний вульвiт 

 

Хвора 19-ти рокiв скаржиться на сильний бiль у пахвовiй западинi. Захворювання розпочалося 

тиждень тому пiсля купання у прохолоднiй рiчцi та епiляцiї. На наступний день з’явився 
болючий ”чиряк”, який щодня збiльшувався i перетворився на пухлину розмiром зi сливу. Пiд 

час огляду виявлено вузлуватi конусоподiбнi утворення, спаянi мiж собою, шкiра над якими має 

синювато-червоний колiр. На окремих вузлах фiстульознi отвори, з яких видiляється густа 

гнiйна маса. Температура тiла - 38,5oC, загальне нездужання. Який най- бiльш iмовiрний 

дiагноз?  

A. Гiдраденiт  

B. Карбункул  

C. Туберкульоз шкiри  
D. Виразково-некротична трихофiтiя  



E. Шанкериформна пiодермiя 

 

 
У дитини 22-х дiб на волосянiй частинi голови з’явилися пiдшкiрнi вузли розмiром вiд 1,0 до 1,5 

см, червоного кольору, потiм вони нагноїлися. Пiдвищилася температура до 37,7oC, з’явилися 

симптоми iнтоксикацiї, збiльшилися регiонарнi лiмфатичнi вузли. В клiнiчному аналiзi кровi: 

анемiя, лейкоцитоз, нейтрофiльоз, прискоре- на швидкiсть осiдання еритроцитiв. Яким буде ваш 

дiагноз?  

A. Псевдофурункульоз  

B. Пухирчатка  

C. Везикулопустульоз  
D. Флегмона волосяної частини голови  

E. - 

 

Хворий 18-ти рокiв звернувся до лiкаря зi скаргами на появу висипу на шкiрi. Хворiє 5 рокiв. 

Вперше захворювання з’явилося пiсля автомобiльної аварiї. Об’єктивно: папульознi висипання, 

вкритi срiблястими лусочками, нiгтi з симптомом ”наперстка”, ураження суглобiв. Який 

найбiльш iмовiрний дiагноз?  

A. Псорiаз  
B. Панарицiй  

C. Онiхомiкоз  

D. Червоний вовчак 

Е. -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


