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Хворому видаляють 26 зуб. Пiсля прове- дення туберальної анестезiї вiн вiдчув за- гальну 

слабкiсть, нудоту, а згодом виникли рiзке свербiння та висип на шкiрi. Який тип ускладнення 

має мiсце у хворого?  

A. Кропив’янка  

B. Анафiлактичний шок  

C. Колапс  

D. Набряк Квiнке  

E. Непритомнiсть 
 

Хворий 28-ми рокiв скаржиться на на- явнiсть безболiсної виразки в ротi, яка не зникає. 

Об’єктивно: регiонарнi лiмфатичнi вузли збiльшенi, хрящоподiбної консистен- цiї, безболiснi. 

На слизовiй щоки - округла виразка дiаметром 1 см з припiднятими рiв- ними краями та 

щiльноеластичним iнфiль- тратом в основi. Поверхня виразки м’ясо- червоного кольору, 

пальпацiя безболiсна. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?  

A. Первинний сифiлiс  

B. Первинний туберкульоз  
C. Вторинний туберкульоз  

D. Рак  

E. Вторинний сифiлiс 

 

У хворого 32-х рокiв температура тiла - 38,9oC, загальна слабкiсть, утруднення мо- ви, 

неможливiсть вживати їжу. Впродовж 4-х рокiв захворювання повторюється в осiнньо-весняний 

перiод. На гiперемова- нiй та набряклiй слизовiй губ та щiк спо- стерiгаються пухирi та ерозiї, 

вкритi фi- бринозним нальотом сiруватого кольору. Симптом Нiкольського негативний. Який з 
перерахованих дiагнозiв iмовiрний?  

A. Багатоформна ексудативна ерiтема  

B. Вульгарна пухирчатка  

C. Гострий герпетичний стоматит  

D. Неакантолiтична пухирчатка  

E. Герпетичний дерматит Дюрiнга 

 

Хвора 56-ти рокiв скаржиться на збiль- шення нижньої губи i бiль вiд гарячого, кислого, 
солоного, гiркого, злипання губ вранцi. Протягом всього життя перiодично губа збiльшувалася, 

ставала горбкуватою. Пiд час огляду нижня губа збiльшена. У середнiй третинi зони Клейна є 

декiлька дрiбних червоних точок з отворами, з яких виступають прозорi краплi. Червона обля- 

мiвка суха, з трiщинами й ерозiями, лущи- ться. Який дiагноз найбiльш iмовiрний?  

A. Гландулярний хейлiт  

B. Ексфолiативний хейлiт  

C. Актинiчний хейлiт  

D. Контактний алергiчний хейлiт  
E. Атопiчний хейлiт 

 

 

Пенсiонер 57-ми рокiв звернувся зi скар- гами на пекучi, нападоподiбнi болi та виси- пи на шкiрi 

та СОПР у дiлянцi правої по- ловини обличчя. В анамнезi: пройшов курс променевої терапiї з 

приводу захворюван- ня шлунка, перенiс вiтряну вiспу. Об’єктив- но: на шкiрi обличчя за ходом 

третьої гiлки трiйчастого нерва спостерiгаються пооди- нокi ерозiї, вкритi фiбринозним 

нальотом. На гiперемованiй набряклiй СОПР є чи- сленнi везикули. Правобiчний лiмфаденiт. 
Який дiагноз найбiльш iмовiрний?  

A. Оперiзуючий герпес  

B. Невралгiя  

C. Ящур  

D. Гострий рецидивуючий герпес  

E. Неврит 

 

 



Дитина 10-ти мiсяцiв неспокiйна, вiд- мовляється вiд їжi. Захворiла 2 днi тому. Знаходиться на 

лiкуваннi у педiатра з при- воду пневмонiї, отримувала антибiотики, сульфанiламiди. 

Об’єктивно: слизова обо- лонка порожнини рота гiперемована, на- брякла, бiлiсоватий налiт на 
слизовiй щiк, губ, твердого i м’якого пiднебiння, який знi- мається, на деяких дiлянках - з 

утворенням ерозiй. Пiдщелепнi лiмфовузли збiльшенi. Який найбiльш ймовiрний дiагноз?  

A. Гострий кандидозний стоматит  

B. Гострий герпетичний стоматит  

C. Десквамативний глосит  

D. Алергiчний стоматит  

E. Хронiчний кандидозний стоматит 

 
Чоловiк 50-ти рокiв скаржиться на на- явнiсть ”виразочки” на слизовiй оболонцi пiд’язикової 

дiлянки. В ходi патоморфоло- гiчного дослiдження бiоптату визначено: полiморфiзм клiтин 

шипоподiбного шару до атипiї, збiльшення кiлькостi мiтозiв, гi- гантськi та багатоядернi 

клiтини, акантоз, гiпер- та паракератоз, збереження базаль- ної мембрани та базального шару. 

Який найбiльш iмовiрний дiагноз?  

A. Хвороба Боуена  

B. Лейкоплакiя, ерозивна форма  

C. Червоний плескатий лишай, гiперкера- тотична форма  
D. Червоний вовчак, ерозивно-виразкова форма  

E. Декубiтальна виразка 

 

Хвора 32-х рокiв скаржиться на наяв- нiсть пухлиноподiбного утворення в дiлян- цi слизової 

оболонки лiвої щоки. Мiсце- во: слизова щiк нормального кольору. В дистальнiй дiлянцi є 

утворення округлої, дещо видовженої форми, на нiжцi, м’якої консистенцiї, еластичне. Розмiр - 

0,5х1,5 см. Який можливий дiагноз?  

A. Папiлома  
B. Лiпома  

C. Гемангiома  

D. Плеоморфна аденома  

E. Фiброма 

 

Хвора 65-ти рокiв звернулася до стома- толога зi скаргами на наявнiсть новоутво- рення в 

дiлянцi носо-губної складки злi- ва, яке виникло мiсяць назад. Об’єктивно: на шкiрi носо-губної 

складки злiва є новоутворення сiрого кольору з яскраво ви- раженим кератозним компонентом 
розмi- ром - 3,0х0,5х0,3 см. Основа новоутворення безболiсна щiльно-еластичної консистен- цiї. 

Яка патологiя, найiмовiрнiше, зумов- лює таку клiнiчну картину?  

A. Шкiрний рiг носо-губної складки злiва  

B. Звичайна бородавка носо-губної складки злiва  

C. Вiковий кератоз в дiлянцi носо-губної складки злiва  

D. Кератоакантома носо-губної складки злiва  

E. Туберкульозний вовчак 

 
Хворий 54-х рокiв звернувся до лiкаря- стоматолога зi скаргами на наявнiсть пу- 

хлиноподiбного утворення на червонiй облямiвцi нижньої губи злiва. Пiд час огля- ду виявлена 

чiтко обмежена дiлянка ура- ження червоної облямiвки розмiром - 1х1,5 см, неправильної 

форми. Вогнище уражен- ня не пiдвищується над рiвнем навколи- шньої червоної облямiвки, 

сiрувато-бiлого кольору, вкрито тонкими лусочками, якi сидять щiльно. Який найбiльш 

iмовiрний дiагноз?  

A. Обмежений передраковий гiперкератоз нижньої губи  

B. Абразивний прекарцинозний хейлiт Манганоттi  
C. Бородавчастий передрак червоної обля- мiвки нижньої губи  

D. Хвороба Боуена  

E. Еритроплазiя Кейра 

 

Жiнка 38-ми рокiв висловлює скарги на печiння губ i кутiв рота, їх сухiсть. В анам- незi 

цукровий дiабет впродовж 8-ми рокiв. Об’єктивно: червона облямiвка губ суха, застiйно 

гiперемована, вкрита рiзної вели- чини лусочками. У кутах рота - трiщини, вкритi бiлим 

нальотом, мацерацiя шкiри навколо кутiв рота. Яку з перерахованих мазей слiд призначити цiй 
хворiй для мi- сцевого лiкування?  



A. Клотримазол  

B. Iнтерферонова  

C. Преднiзолонова  
D. Ланолiнова  

E. Еритромiцинова  

 

Жiнка 35-ти рокiв скаржиться на збiль- шення губ. Вперше захворiла рiк тому, ко- ли з’явився 

набряк губ, який швидко минув, але губи залишилися дещо збiльшеними. Три днi тому пiсля 

переохолодження губи знову збiльшилися. Об’єктивно: птоз, верх- ня i нижня губи рiзко 

збiльшенi у розмi- рах, бiльше злiва, пiд час пальпацiї м’якi, еластичнi, безболiснi. Вiдтиски вiд 

паль- цiв не залишаються. Язик набряклий, на спинцi спостерiгаються складки, поверхня язика 
горбиста. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?  

A. Синдром Мелькерссона-Розенталя  

B. Гранулематозний хейлiт Мiшера  

C. Набряк Квiнке  

D. Синдром Ашера  

E. Трофедема Мейжа 

 

До лiкаря-стоматолога з’явилася на прийом пацiєнтка 30-ти рокiв зi скаргами на появу ”рани” на 
нижнiй губi, що розмi- щується по середнiй лiнiї i нiби роздiляє губу на двi рiвнi частини, зрiдка 

кровото- чить. При пальпацiї губа набрякла та злег- ка болюча. Якому дiагнозу вiдповiдає дана 

клiнiчна картина?  

A. Хронiчна трiщина нижньої губи  

B. Лейкоплакiя Таппейнера  

C. Ерозивно-виразкова лейкоплакiя  

D. Ерозивно-виразкова форма червоного плескатого лишаю E. Метеорологiчний хейлiт 

 
Перед стоматологiчним втручанням, пi- сля введення знеболювального засобу, па- цiєнт 13-ти 

рокiв поскаржився на свербiн- ня, поколювання шкiри обличчя, запамо- рочення, нудоту, 

утруднене дихання, рапто- ве погiршення зору. Об’єктивно спостерi- гаються блiдiсть шкiрних 

покривiв обличчя та набряк повiк i червоної облямiвки губ; зiницi розширенi, прискорений 

нитко- подiбний пульс, утруднене прискорене ди- хання з хрипами. Поставте дiагноз:  

A. Анафiлактичний шок  

B. Непритомнiсть  

C. Колапс  
D. Напад епiлепсiї  

E. Набряк Квiнке 

 

Батьки дитини 8-ми рокiв скаржаться на наявнiсть висипань у порожнинi рота дитини. Останнiм 

часом дитина млява, вiд- мовляється вiд їжi. На слизовiй оболонцi порожнини рота 

спостерiгаються округлi ерозiї невеликих розмiрiв з чiткими контурами. На обличчi та 

волосистiй частинi го- лови пухирцi, якi мають каламутний вмiст. Визначте попереднiй дiагноз: 

A. Вiтряна вiспа  
B. Кiр  

C. ГГС  

D. Iнфекцiйний мононуклеоз  

E. Скарлатина 

 

У дiвчинки 10-ти рокiв скарги на сухiсть i болiснiсть губ у лiтнiй час. Об’єктивно: на червонiй 

облямiвцi губ наявнi дiлянки за- стiйної гiперемiї та iнфiльтрацiї, лусочки, кiрочки, пiсля 

видалення яких спостерiга- ються ерозiї, що кровлять. Шкiра навколо губ не змiнена. На 
слизовiй оболонцi по- рожнини рота висипи вiдсутнi. Який най- бiльш iмовiрний дiагноз? A. 

Актинiчний хейлiт, суха форма B. Актинiчний хейлiт, ексудативна форма C. Атопiчний хейлiт 

D. Алергiчний хейлiт E. Метеорологiчний хейлiт 

 

 

Хлопчик 10-ти рокiв скаржиться на на- явнiсть болючої виразки в ротi, яка збiльшується i не 

гоїться вже 1,5 мiсяця. Об’єктивно: на слизовiй щоки неглибока виразка дiаметром - 2 см, з 

нерiвними пiдритими краями, м’якої консистенцiї. Дно виразки горбисте, вкрите жовто-сiрим 
нальотом. Навколо виразки багато дрiбних горбикiв жовтуватого кольору. Регiонарнi лiмфати- 



чнi вузли еластичнi, болiснi, спаянi в пакети. Проявом якого захворювання можуть бути данi 

симптоми?  

A. Туберкульоз  
B. Червоний плескатий лишай  

C. Виразково-некротичний стоматит  

D. Рак  

E. Сифiлiс 

 

Пiд час огляду дитини 12-ти рокiв вставленовлено: на червонiй облямiвцi губ i шкiрi, що 

прилягає до неї, в кутах рота - еритема з чiткими межами та набряк. На червонiй облямiвцi губ 

дрiбнi радiальнi борозенки та тонкi лусочки. Шкiра на щоках, лобi, у лiктьових та пiдколiнних 

складках суха гiперемована, лiхенiзована. Встановiть дiагноз:  
A. Атопiчний хейлiт  

B. Метеорологiчний хейлiт  

C. Алергiчний хейлiт  

D. Ексфолiативний хейлiт  

E. Мiкробний хейлiт 

 

На консультацiю до лiкаря- стоматолога звернувся хворий 20-ти рокiв. Скаржиться на тривале 

пiдвищення темпе- ратури, безсоння, схуднення на 13 кг протя- гом 5-ти мiсяцiв. Блiдий. Не має 
постiйного мiсця проживання. За даними консультацiй терапевта - збiльшення всiх груп 

лiмфову- злiв, гепатолiєнальний синдром. У кровi: лейкоцити - 2, 2 · 109/л. Який найбiльш 

iмовiрний дiагноз?  

A. ВIЛ-iнфекцiя  

B. Хронiосепсiс  

C. Туберкульоз  

D. Iнфекцiйний мононуклеоз  

E. Лiмфогранулематоз 
 

У дитини 2,5 рокiв температура тiла - 38,5oC, апетит знижений, з’явився висип у порожнинi 

рота. Захворiла 3 днi тому. Об’єктивно: на шкiрi навколоротової областi нечисленнi мiхурцi з 

прозорим вмi- стом. У порожнинi рота на слизовiй обо- лонцi щiк, язика, губ рiзко болiснi ерозiї 

дi- аметром 2-3 мм, з бiлими нальотом з вiнчи- ком гiперемiї. Ясна набряклi, гiперемованi. 

Пiдщелепнi лiмфовузли збiльшенi, болiснi пiд час пальпацiї. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?  

A. Гострий герпетичний стоматит  

B. Синдром Стiвенса-Джонсона  
C. Багатоформна ексудативна еритема  

D. Стоматит при iнфекцiйному мононуклеозi  

E. Стоматит при вiтрянiй вiспi 

 

Пацiєнт 23-х рокiв госпiталiзований у щелепно-лицеве вiддiлення з попереднiм дiагнозом 

”термiчнi опiки II ступеня правої щiчної та привушно-жувальної дiлянок”. Якого виду рубцева 

тканина утвориться в цьому випадку?  

A. Безрубцеве загоєння  
B. Атрофiчний рубець  

C. Гiпертрофiчний рубець  

D. Гiпотрофiчний рубець  

E. Келоїдний рубець 

 

Хвора 19-ти рокiв звернулася зi скаргами на естетичний дефект, сухiсть губ, неприємнi вiдчуття 

напруженостi та постiй- не лущення нижньої губи. Пацiєнтка часто кусає губи, обриває та 

скушує лусочки, що iнодi призводить до кровотечi; зазна- чає пiдвищену дратiвливiсть. 
Об’єктивно: на межi червоної облямiвки губи та слизової оболонки виявленi численнi прозорi 

лусочки, якi щiльно прикрiпленнi в центрi та вiдстають на периферiї. Лусочки легко знiмаються, 

ерозiї не утворюються. Регiональнi лiмфатичнi вузли не пальпуються. Який найбiльш iмовiрний 

дiагноз?  

A. Ексфолiативний хейлiт  

B. Мiкотичний хейлiт  

C. Метеорологiчний хейлiт  

D. Контактний алергiчний хейлiт  



E. Актинiчний хейлiт 

 

У хворого 28-ми рокiв спостерiгається поширений сирнистий налiт на слизовiй оболонцi задньої 
третини спинки язика, м’якого пiднебiння, мигдаликiв, задньої стiнки глотки. 

Пiднижньощелепнi, пiдбо- рiднi, глибокi шийнi лiмфовузли збiльшенi впродовж 4 мiсяцiв. Два 

тижнi тому з’явилися перемiжна лихоманка i загальна слабкiсть. Вкажiть правильну послiдов- 

нiсть ВIЛ-дiагностики: A. IФА, iмуноблотинг (Western-Blot)  

B. Кiлькiсть CD4 клiтин, IФА  

C. Загальний аналiз кровi, вiрусне навантаження  

D. Загальний аналiз кровi, IФА  

E. Культивацiя вiрусу, IФА 
 

Батьки 6-рiчної дитини скаржаться на наявнiсть у неї новоутворення в лiвiй привушно-

жувальнiй дiлянцi, яке поступо- во збiльшується. Колiр шкiри над пухли- ною не змiнений. 

Пухлина не болюча, але пiд час нахилу голови вниз збiльшується в розмiрах i шкiра набуває 

синюшного за- барвлення. Яке захворювання можна припустити у дитини?  

A. Гемангiома  

B. Фiброма  

C. Атерома  
D. Лiмфангiома  

E. Кiста привушної слинної залози 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


