
Тема 2. Гострий коронарний синдром. Гостра серцева недостатність. 

1. Вночi у хворого з’явилися задуха, кашель з рясним харкотинням рожевого кольору. З 

анамнезу: страждає на гiпертонiчну хворобу, варикозне розширення вен обох кiнцiвок, 2 роки 

тому перенiс iнфаркт мiокарда. Об’єктивно: неспокiйний, положення ортопное, акроцiаноз, 

ЧДР- 40/хв. АТ- 220/110 мм рт.ст. У легенях - рiзнокалiбернi середньо- i великопухирчастi 

хрипи. Який найбiльш iмовiрний дiагноз? 

A. Гостра лiвошлуночкова недостатнiсть 

B. Астматичний статус 

C. Тромбоемболiялегеневої артерiї 

D. Крупозна пневмонiя 

E. Легенева кровотеча 

 

2. Чоловiк 46-ти рокiв з iмплантованим електрокардiостимулятором пiд час ремонту 

настiльної лампи отримав легку травму електрострумом, пiсля чого вiн впродовж декiлькох 

хвилин був непритомний. Об’єктивно: цiаноз шкiри, АТ- 60/0 мм рт.ст., ЧСС- 25/хв. Найбiльш 

iмовiрною причиною неефективностi кровообiгу є: 

A. Атрiовентрикулярна блокада 

B. Електромеханiчна дисоцiацiя 

C. Травматичний шок 

D. Тромбоемболiялегеневої артерiї 

E. Iшемiчний iнсульт 

 

3. Хворий 7-ми рокiв лiкувавсяз приводу неревматичного кардиту серцевими глiкозидами. 

При обстеженнi: брадикардiя, шлуночкова екстрасистолiя, передсердно-шлуночкова блокада, 

миготлива аритмiя, знижений апетит, блювання, адинамiя, головний бiль, депресiя, порушення 

зору. Яке ускладнення у дитини? 

A. Iнтоксикацiя серцевими глiкозидами 

B. Кардiомiопатiя 

C. Гостра судинна недостатнiсть 

D. Кардiогений шок 

E. Синдром Морганiї-Адамса-Стокса 

 

4. У хворого 45-ти рокiв розвинувсягострий бiль за грудниною тривалiстю 15 хвилин. На ЕКГ: 

зубець Q I, aV L, V 4−V 6; елевацiя ST в I, V 4 − V 5. Який iз зазначених показникiв є основним 

для дiагностики захворюванняв першi 1-3 години? 

A. Вмiст тропонiну - Т 

B. Лiмфоцитопенiя 

C. Лейкоцитоз 

D. Пiдвищенняактивностi АлАТ, АсАТ 

E. Пiдвищення фiбриногену 

 

5. Хворий 51-го року доставлений у вiддiлення кардiореанiмацiї (iнтенсивної терапiї), 

скаржитьсяна тривалий пекучий загруднинний бiль, який виник 40 хвилин тому, задишку. 

Об’єктивно: в легенях - диханняз жорстким вiдтiнком, тони серця рiзко ослабленi, АТ- 110/70 

мм рт.ст. На ЕКГ виявлено пiдйом сегменту ST на 5 мм над iзолiнiєю у вiдведеннях I, V 1−V 4 

та депресiю сегмента ST у вiдведеннях III i aV F. Який препарат потрiбно застосувати у данiй 

ситуацiї? 

A. Альтеплаза 

B. Амiодарон 

C. Метопролол 

D. Добутамiн 

E. Нiтроглiцерин 



 

6. Жiнку 77-ми рокiв доставлено в лiкарню без свiдомостi. Неврологiчний статус: лiвобiчна 

параплегiя. Протромбiн за Квiком становить 108%. На КТ-сканах вiдзначається: у правiй 

пiвкулi головного мозку дiлянка з нерiвномiрним зниженням оптичної щiльностi. Який 

патологiчний стан розвинувся у пацiєнтки? 

A. Iшемiчний iнсульт 

B. Геморагiчний iнсульт 

C. Менiнгоенцефалiт 

D. Метастази у головний мозок 

E. Субарахноїдальний крововилив 

 

7. Хворий 48-ми рокiв доставлений в клiнiку через 3 години пiсля розвитку гострого iнфаркту 

мiокарда. Пiд час транспортування в машинi швидкої допомоги хворий декiлька разiв 

непритомнiв на 5-10 секунд. Цей стан супроводжувався судомами. Стан хворого тяжкий, в 

свiдомостi, адекватний. АТ- 80/50 мм рт.ст., ЧСС- 34/хв. На ЕКГ: повна AV -блокада, 

елевацiясегменту ST в II, III, aV F. Якi з невiдкладних заходiвпотрiбно проводити в стацiонарi 

в першу чергу? 

A. Проведення електрокардiостимуляцiї 

B. Призначення добутамiну 

C. Призначення сечогiнних препаратiв 

D. Призначення адреналiну 

E. Електроiмпульсна терапiя 

 

8. Хворий 70-ти рокiв поступив до кардiореанiмацiї в тяжкому станi. Об’єктивно: шкiра блiда, 

пульс ниткоподiбний 120/хв., АТ- 60/20 мм рт.ст. Дiагностовано вогнищевий iнфаркт 

мiокарда. Який провiдний синдром? 

A. Зниження скорочувальної функцiї мiокарда 

B. Гiповолемiчний 

C. Ендогенної iнтоксикацiї 

D. Системної запальної реакцiї 

E. Больовий 

 

 

 


