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Лаборантом отримано позитивну реакцію у РЗК, в якій оцінювали 

наявність специфічних антитіл у сироватці крові. Як фахівець може 

описати результати візуального спостереження? 

         А) Колір лунки не змінився, еритроцити не зазнали гемолізу і перебувають    

у інтерфазному кільці між рідинами з різною густиною.  

         Б) Колір лунки не змінився, але еритроцити зазнали гемолізу. 

         В) Колір лунки набув червоного відтінку, еритроцити зазнали гемолізу. 

         Г) Колір лунки набув червоного відтінку, еритроцити не зазнали гемолізу і 

перебувають у зависі. 

       Д) Колір лунки не змінився, еритроцити не зазнали гемолізу і осіли на дно 

лунки. 

 

У пацієнта приватної клініки після операції з пересадки нирки через 12 

днів почалась реакція відторгнення трансплантанту. За рахунок яких 

клітин відбувається це явище?   

А) За рахунок нейтрофілів   

Б) За рахунок еритроцитів   

В) За рахунок тромбоцитів   

Г) За рахунок Т-лімфоцитів 

Д За рахунок сегментоядерних нейтрофілів 

 

У зв'язку з випадком дифтерії у ВНЗ виникла необхідність провести 

запобіжні щеплення в студентській спільноті. Який препарат слід 

використати для створення штучного активного імунітету? 

А) Середовище культивування С.diphteriae 

Б) Дифтерійний анатоксин 

      В) Вакцину з живих токсигенних штамів С.diphteriae 

      Г) Вакцину БЦЖ 

Д) Антидифтерійну сироватку 

 



Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на 

специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна 

реакція, при якій високодисперсні антигени адсорбовані на еритроцитах?  

А) Реакція зв'язування комплементу   

Б) Реакція гемадсорбції   

В) Реакція непрямої (пасивної) гемаглютинації   

Г) Реакція нейтралізації   

     Д) Реакція імунодифузії 

 

У 27-річної жінки вперше виявлений туберкульоз легень з виділенням 

кислостійких форм. При обстеженнi її чоловіка, що проживає в однiй 

квартирi з нею, жодних захворювань, крiм позитивного шкірного тесту 

(реакцiї Манту) не виявлено. Якi заходи профiлактики можуть бути 

рекомендовані? 

А) Прийом iзонiазиду на протязi 3 мiсяцiв 

Б) Вакцинацiя БЦЖ 

В) Вакцинацiя БЦЖ та перiодичний флюорографiчний контроль 

Г) Вакцинацiя БЦЖ та оздоровлення в протитуберкульозному санаторії 

Д) Жодних превентивних заходів вживати не потрібно 

 

 

Чоловік 35-років вечеряв із вживанням морепродуктів, яєць, ядер арахісу, 

полуниць, слабоалкогольних напоїв. Вночі у нього піднялася температура 

тіла до 37,8°С, з'явилась загальна слабкість, головний біль, інтенсивний 

свербіж шкіри, пухирі на шкірі тулуба та кінцівок блідо-рожевого кольору. 

Які препарати потрібно дати хворому? 

А) Інтерферон 

Б) Атропіноподібні препарати 

В) Антибіотики 

Г) Блокатори Н1 гістамінових рецепторів 

Д) Альфа-адреноблокатори 

 

У хлопчика, 8 років, у період сезонного цвітіння трав з'явилося гостре 

запальне захворювання верхніх дихальних шляхів й очей: набряк, 

гіперемія, виділення слизу. Який вид лейкоцитозу буде найбільш 

характерним при цьому? 

А) Базофілія 

Б) Еозинофілія 

В) Моноцитоз 

Г) Нейтрофілія 

Д) Лімфоцитоз 

 

Жінка 60-років звернулася до лікаря зі скаргами на болі в суглобах ніг і 

рук. Суглоби збільшені, мають вигляд стовщених вузлів. У сироватці крові 



підвищений вміст солей сечової кислоти. Порушення обміну якої речовини 

може бути причиною розвитку цього стану: 

А) Пуринів  

Б) Амінокислот 

В) Жирних кислот 

Г) Сфінголіпідів 

         Д) Вуглеводів 

 

Жінка 56-років звернулася до лікаря зі скаргами на непереносимість 

курячих яєць. Антигістамінні препарати, що їх призначив лікар 

призводили до деякого покращення стану хворої. Які антитіла могли 

сприяти розвитку цієї  реакції? 

А) IgG  

Б) IgM 

В) IgA 

Г) IgE 

         Д) IgD 

 

Чоловік Д., 34-років, травмувався старими залізними інструментами в лісі. 

В травматологічному відділенні хворому зробили первинну хірургічну 

обробку рани, а для створення штучного пасивного імунітету проти 

анаеробних інфекцій в організм людини ввели:   

        А) Анатоксини 

        Б) Жиророзчинні вітаміни 

        В) Рекомбінатні вакцини 

        Г) Імунну сироватку  

        Д) Антибіотики 

 

 

Студент виконав сандвіч-ІФА для визначення бактеріального антигену в 

сироватці крові мурчака. Наприкінці роботи суміш в лунках з негативним 

контролем набула темно-жовтого кольору. Яка помилка була допущена 

студентом, якщо така мала місце? 

           A) Студент не відмив незв’язаний кон’югат антитіл перед додаванням 

хромогенного субстрату. 

           Б) Хромогенний субстрат не було додано до лунок з негативним 

контролем. 

           В) Кон’югат антитіл мічених з ферментом не було додано до лунок з 

негативним контролем. 

           Г) Вміст лунки з негативним контролем був випаруваний на етапі 

блокування знежиреним розчином молока.  

 Д) ІФА студентом проведено абсолютно правильно. 

 

 


