Тема 4. Гостра недостатність кровообігу.
1. Хвора 74-х рокiв хворiє на цукровий дiабет другого типу, приймає манiнiл. Протягом двох
тижнiв приймає по 2 таблетки гiпотiазиду. Об’єктивно: свiдомiсть сплутана, шкiрнi покриви
сухi, теплi, тургор м’язiв знижений, температура тiла - 38oC, Ps-120/хв., АТ- 60/40 мм рт.ст.,
дихання поверхневе, язик сухий, запах ацетону вiдсутнiй. Глюкоза кровi - 34 ммоль/л, ацетон
в сечi – слабко позитивний, Na+ сироватки – 162 ммоль/л, K+ - 3,0 ммоль/л. Який розчин
показаний для застосування в першу чергу?
A. Гiпотонiчний розчин NaCl
B. Фiзiологiчний розчин NaCl
C. 5% розчин глюкози
D. Розчин Рiнгера
E. Поляризуюча сумiш
2. Постраждалий 42-х рокiв, виявлений на мiсцi ДТП, скаржитьсяна бiль у дiлянцi таза та
правого стегна. Об’єктивно: загальмований, стогне, шкiра блiда, язик сухий. ЧДР- 28/хв. Праве
стегно деформоване, набрякле, у верхнiй його третинi патологiчна рухливiсть, крепiтацiя
кiсткових уламкiв. Великий крововилив, набряк та бiль пiд час пальпацiї в правих пахвиннiй,
здухвиннiй та сiдничнiй дiлянках. Ps- 112/хв, АТ- 80/45 мм рт.ст. Якому ступеню
травматичного шоку вiдповiдає стан потерпiлого?
A. II
B. I
C. IV
D. III
E. –
3. Хвора 32-х рокiв перенесла крупозну пневмонiю. На даний час скаржитьсяна озноб,
задишку в спокої, загальну слабкiсть, головний бiль, пiдвищення to до 39,5 oC, пiтливiсть.
Об’єктивно: змiщення назовнi лiвої межi серця, тони серця значно ослабленi, систолiчний шум
на верхiвцi, АТ- 80/50 мм рт.ст. У кровi: лейк.-10, 5 · 109/л, е- 8%, ШЗЕ- 45 мм/год. У сечi:
бiлок - 0,066 г/л, ер.- 15-20 у п/з, гiалiновi цилiндри - 4-5 в п/з. Яке ускладнення виникло у
хворої?
A. Iнфекцiйно-токсичний шок
B. Кардiомiопатiя
C. Тромбоемболiя легеневої артерiї
D. Iнфаркт мiокарда
E. Перикардит
4. У вагiтної в 37 тижнiв вагiтностi виникла кровотеча iз статевих шляхiв, наступила втрата
свiдомостi. Що потрiбно запiдозрити?
A. Геморагiчний шок
B. Септичний шок
C. Центральне передлежання плаценти
D. Вiдшарування плаценти
E. Рак шийки матки
5. До приймального вiддiлення доставлено чоловiка 30-ти рокiв пiсля втоплення у прiснiй водi,
яке вiдбулося близько 40 хвилин тому i супроводжувалося клiнiчною смертю та успiшною
реанiмацiєю. Чоловiк у свiдомостi, при аускультацiї у легенях вислуховуються хрипи над
всiма легеневими полями. Основний напрямок подальшої терапiї:
A. Дегiдратацiя
B. Вiдновлення ОЦК
C. Киснетерапiя

D. Введення глюкокортикоїдiв
E. Введення iнгiбiторiв протеолiзу
6. Жiнцi 22-х рокiв, що оперована з приводу позаматкової вагiтностi, iз замісною метою в
пiсляоперацiйному перiодi переливалася еритроцитарна маса. Пiд час проведення
гемотрансфузiї в неї виникла рiзка слабкiсть, запаморочення, лихоманка, сильний бiль за
грудниною та в поперековiй дiлянцi, одноразове блювання. Тахiкардiя до 110/хв.
Артерiальний тиск знизився до 80/60 мм рт.ст. Яке iмовiрне ускладнення має мiсце?
A. Гемотрансфузiйний шок
B. Анафiлактичний шок
C. Гостра серцево-судинна недостатнiсть
D. Гостра ниркова
E. Цитратний шок
7. Потерпiлого 33-х рокiв через 3 години пiсля землетрусу доставлено до клiнiки. Об’єктивно:
вiдiрвана верхня права кiнцiвка, кукса пiд джгутом. АТ- 60/30 мм рт.ст., ЧСС- 140/хв. Який
ступiнь шоку?
A. III
B. I
C. II
D. IV
E. V
8. Хворому 39-ти рокiв необхiдне переливання еритроцитарної маси. При визначеннi групової
належностi кровi пацiєнта за системою еритроцитарних антигенiв АВ0 аглютинацiя
спостерiгалась в краплях з сироватками 0 (I) та В (III). Кров якої групи потрiбно перелити
пацiєнту?
A. А (II)
B. В (III)
C. АВ (IV)
D. 0 (I)
E. 9. Дитина 5-ти рокiв скаржиться на лихоманку, пронос, блювання та запаморочення. У кровi:
Нt- 0,55, Na+- 118 ммоль/л, К+- 5,9 ммоль/л. Якi розлади водно-електролiтного балансу
спостерiгаються?
A. Гiпотонiчна дегiдратацiя, гiперкалiємiя
B. Гiпотонiчна дегiдратацiя, гiпокалiємiя
C. Iзотонiчна дегiдратацiя, гiперкалiємiя
D. Гiперкалiємiя
E. Розладiв водно-електролiтного балансу немає
10. На 5-й день лiкування гепарином з приводу шкiрно-суглобової форми хвороби ШенляйнГеноха у хлопчика посилилась геморагiчна висипка, з’явились м’язовi гематоми, гемоптое,
мелена. Активований парцiальний тромбопластиновий час - 4 хвилини. Який препарат
доцiльно призначити хлопчику?
A. Протамiну сульфат
B. Строфантин
C. Активоване вугiлля
D. Глюконат кальцiю
E. Натрiю гiдрокарбонат
11. Хворий поступив у клiнiку у вкрай важкому станi: кiнцiвки холоднi, акроцiаноз, шкiра i
слизовi сухi, темнi кола навколо очей, повторне блювання, живiт безболiсний, АТ- 40/0 мм

рт.ст., багаторазовi водянистi випорожненнябез домiшок. Дiагноз: холера. Вкажiть ступiнь
зневоднення:
A. IV
B. III
C. I
D. II
E. V
12. В iнфекцiйний стацiонар госпiталiзовано хворого 26-ти рокiв на 2-й день хвороби з
пiдвищенням температури до 38oC, багаторазовим блюванням i частими водянистими
випорожненнями. Маса тiла знижена на 6%. Який метод регiдратацiї показаний?
A. Внутрiшньовенний крапельний
B. Внутрiшньоартерiальний
C. Оральна регiдратацiя
D. Введеннярiдини ендогастрально
E. Введеннярiдини пiдшкiрно крапельно
13. Жiнцi 35-ти рокiв з приводу пневмонiї був призначений ампiцилiн. Через 30 хвилин пiсля
внутрiшньом’язової iн’єкцiї препарату хвора вiдчула рiзку слабкiсть, свербiж шкiри обличчята
рук, нудоту; з’явилися кашель, задишка, бiль у груднiй клiтцi. Об’єктивно: цiаноз, набряк
повiк та обличчя з червоними висипаннями. Ps- 120/хв, АТ-70/20 мм рт.ст. Тони серця глухi,
дихання часте, поверхневе, з рiзнокалiберними сухими хрипами. Варикозне розширення вен
на правiй гомiлцi. Яка найбiльш iмовiрна причина раптового погiршення стану хворої?
A. Анафiлактичний шок
B. Набряк Квiнке
C. Кропивниця
D. Астматичний напад
E. Тромбоемболiягiлок легеневої артерiї
14. У чоловiка 28-ми рокiв на фонi бронхопневмонiї розвинулася кома. Об’єктивно: ЧСС122/хв, екстрасистолiя. АТ- 80/45 мм рт.ст. Шкiра суха, тургор знижений. Дихання глибоке ,
шумне, рiдке. Рiзкий запах ацетону. Печiнка +5 см. Глiкемiя- 32 ммоль/л; рН кровi - 7,0. Який
розчин буде найбiльш ефективним для нормалiзацiї дихання?
A. 4,2% розчин натрiю бiкарбонату
B. 5% розчин глюкози
C. 0,9% розчин натрiю хлориду
D. 1% розчин калiю хлориду
E. Реополiглюкiн
15. Хворий 24-х рокiв захворiв гостро з пiдвищення температури тiла до 39oC, сильного
головного болю, слабкостi. Через 5 годин вiд початку захворювання, на кiнцiвках, тулубi,
сiдницях з’явився геморагiчний висип, який швидко розповсюджувався у виглядi екхiмозiв iз
некрозом у центрi. Хворий загальмований. Дихання везикулярне, ЧД- 40/хв. Тони серця
приглушенi, Ps- 120/хв. АТ- 90/40 мм рт.ст. Олiгурiя. Про розвиток якого ускладнення слiд
думати?
A. Iнфекцiйно-токсичний шок
B. Гiповолемiчний шок
C. Геморагiчний шок
D. Респiраторний дистрес-синдром
E. Гостра ниркова недостатнiсть
16. Дитина 15-ти рокiв у тяжкому станi доставлена в клiнiку. При оглядi скаржиться на
зростаючу слабкiсть, сухiсть у ротi, запаморочення, ниючий бiль у епiгастрiї. Об’єктивно:
шкiра блiда, тонус м’язiв знижений, Ps- 120/хв., ниткоподiбний, значне напруження передньої

черевної стiнки. АТ- 70/40 мм рт.ст. В блювотних масах кров. Що зумовило цей невiдкладний
стан?
A. Шлункова кровотеча
B. Гостра надниркова недостатнiсть
C. Гострий апендицит
D. Кардiогений шок
E. Гостре отруєння

