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#Хворий А., 43 років, скаржиться на відчуття стягнутості, шорсткуватості слизової 

оболонки щік протягом місяця. Курить. Об’єктивно: на слизовій оболонці щік у ділянці 

кутів рота є трикутної форми ділянки сірувато-білого кольору з шорсткуватою 

поверхнею. Вони не піднімаються над поверхнею оточуючої слизової, безболісні при 

пальпації, при зішкрібанні не знімаються. Який найбільш вірогідний діагноз? 

+Лейкоплакія. 

-Вторинний сифіліс. 

-Червоний плоский лишай.  

-Кандидоз.  

-Червоний вовчак.  

#Робітниця хімічного виробництва, 18 років. Після переохолодження відмічається 

нездужання, підвищення температури тіла, біль при прийманні їжі. Хвора страждає на 

ентероколіт. Об’єктивно: на гіперемованій, набряклій слизовій оболонці рота численні 

пухирці та ерозії, які утворилися внаслідок розкриття пухирців. Гігієнічний індекс – 3,0, 

численний карієс. Що із перерахованого могло бути причиною даного захворювання? 

+Вірус герпесу. 

-Бактеріальна алергія . 

-Професійні шкідливі фактори .  

-Негігієнічний стан порожнини рота.  

-Захворювання шлунково-кишкового тракту.  

#Дівчинка, 3 років. Встановлений діагноз: гострий герпетичний стоматит. Що може 

підтвердити цей діагноз при цитологічному дослідженні вмісту з поверхні ерозії? 

+Гігантські багатоядерні клітини  

-Акантолітичні клітини  

-Атипові клітини  

-Клітини Пирогова-Лангганса  

-Елементи ретикулоендотеліальної системи  

#Хворий С., 27 років, після переохолодження, в період епідемії грипу,  скаржиться на 

загальну слабкість, підвищення температури тіла до 38,5° С, кашель, нежить, біль при 

ковтанні. Об’єктивно: на набряклій та гіперемованій слизовій оболонці рота, особливо на 

м`якому піднебінні,  відмічене посилення судинного малюнка, геморагії, наліт і ділянки 

десквамації епітелію на язиці. Який вірогідний діагноз захворювання? 

+Грипп 

-Ящур 

-Багатоформна ексудативна еритема   

-Гострий герпетичний стоматит 

-Алергічний стоматит 

#Пенсіонер, 57 років, звернувся до стоматолога зі скаргами на пекучий, нападоподібний 

біль і висип на шкірі  і слизовій оболонці рота на правій половині обличчя. Із анамнезу 

вияснили, що пацієнт переніс курс променевої терапії з приводу захворювання шлунка, а 

онук 2 тижні тому переніс вітряну віспу. Об’єктивно: на шкірі правої половини обличчя 

по ходу гілочок трійчастого нерва численні ерозії, вкриті фібринозним нальотом. На 

слизовій оболонці правої щоки і правої половини піднебіння виявлені ерозії. Регіонарні 

лімфатичні вузли з правого боку збільшені. Який найбільш вірогідний діагноз? 

+Оперізувальний лишай.  

-Гострий рецидивуючий герпес.  

-Невралгія.  

-Ящур.  



-Неврит.  

#Хворий М., 16 років. Скарги на підвищення температури тіла до 38,7° С, біль при 

ковтанні, різкий неприємний запах із рота. Об’єктивно: слизова оболонка рота 

гіперемована, на фоні гіперемії відмічаються численні петехії, ділянки некрозу 

міжзубних сосочків та рясний наліт у передньому відділі глотки. Всі лімфатичні вузли, 

особливо шийні, збільшені, рухомі, безболісні при пальпації. В аналізі крові виражений 

лейкоцитоз, моноцитоз, атипові мононуклеари, тромбоцитопенія, прискорена ШОЕ. 

Який найбільш вірогідний діагноз? 

+Інфекційний мононуклеоз.  

-Стоматит Венсана.  

-Герпетична ангіна .  

-Монобластний лейкоз .  

-Гострий герпетичний стоматит .  

#Хвора скаржиться на печію в порожнині рота, яка посилюється від кислої, соленої та 

гострої їжі. Із анамнезу: пацієнтка вважає себе хворою 3 місяці, відмічає загальну 

слабість, прогресуючу втрату ваги, неспинну діарею, кашель. Об'єктивно: обличчя 

симетричне, шкірні покриви бліді, на шкірі щік, підборіддя висипання у вигляді плям, 

папул і пустул. Поліаденіт (лімфатичні вузли збільшені). Слизова оболонка порожнини 

рота, язика, щік, піднебіння гіперемована, вкрита бляшками білого кольору, спаяними із 

підлеглими тканинами, при видаленні яких відкриваються гіеремовані поверхні. При 

мікроскопії матеріалу із вогнищ ураження виявлено псевдоміцелій грибів роду Candida 

на все поле зору. Який найбільш вірогідний попередній діагноз? 

+СНІД.  

-Хронічний рецидивуючий герпетичний стоматит.  

-Гострий псевдомембранозний кандидоз.  

-Вторинний сифіліс.  

-Багатоформна ексудативна еритема  

#Хвора Г., 30 років, скаржиться на біль при ковтанні, утруднене дихання, підвищення 

температури тіла до 39,6° С протягом доби. Об’єктивно: на слизовій оболонці м’якого 

піднебіння, піднебінних дужках, язичку, мигдаликах є плівчасті утворення білого 

кольору. Вони щільно спаяні з підлеглими тканинами, важко знімаються, після чого 

виникає кровотеча. Регіонарні лімфовузли збільшені з обох боків. Спостерігається 

набряк підшкірної жирової клітчатки до середини шиї. Який найбільш вірогідний 

діагноз? 

+Дифтерія  

-Стрептококова ангіна  

-Ангіна Венсана  

-Інфекційний мононуклеоз  

-Гострий псевдомембранозний кандидоз  

#Хворий Г. звернувся до стоматолога із скаргами на наявність виразки на твердому 

піднебінні, яка з’явилася приблизно місяць тому назад. Лікувався полосканням відварів 

трав, але виразка поступово “повзе”. Об’єктивно: на слизовій оболонці твердого 

піднебіння є неглибока болісна виразка з нерівними підритими краями, м’якої 

консистенції, дно містить грануляції. На периферії виразки видно жовтуваті точки 

(зернини). Який найбільш вірогідний діагноз.  

+Туберкульозна виразка  

-Трофічна виразка  

-Ракова виразка  

-Первинна сифілома  



-Актиномікоз  

#Хворий 30 років. Скарги на наявність малоболісних уражень на язиці. При огляді на 

передній третині язика виявлена ерозія розміром 10-15 мм у діаметрі, вкрита незначною 

кількістю сіро-білого нальоту. При пальпації безболісна, не кровоточить, в основі 

щільний виразний  інфільтрат. Підщелепний регіонарний лімфатичний вузол на боці 

ураження збільшений, безболісний, щільний. Поставте найбільш вірогідний діагноз.  

+Первинний сіфіліс 

-Лейкоплакія 

-Десквамативний глосит  

-Червоний плоский лишай  

-Кандидозний глосит  

#Хворий, 31 року, скаржиться на сухість, паління спинки язика, які посилюються при 

прийманні гострої їжі. Виникли близько тижня тому, після перенесеної пневмонії 

(лікував у стаціонарі). Об’єктивно: слизова рота гіперемована, суха, блискуча. На спинці 

язика і слизовій оболонці піднебіння - білі плівки нальоту, який легко знімається. Який 

найбільш вірогідний діагноз? 

+Гострий атрофічний кандидоз 

-Хронічний атрофічний кандидоз 

-Хронічний гіперпластичний кандидоз  

-Гострий псевдомембранозний кандидоз 

-Медикаментозний стоматит  

#Хвора, 38 років скаржиться на паління червоної кайми губ і куточків рота, їх сухість. 

Хворіє на цукровий діабет протягом останніх 8 років. Об’єктивно: червона кайма губ 

суха, застійно гіперемована, вкрита лусочками різного розміру. У кутах рота – тріщини, 

вкриті білим нальотом. Який найбільш вірогідний діагноз? 

+Кандидозний хейліт 

-Атопічний хейліт 

-Актинічний хейліт.  

-Екзематозний хейліт. 

-Метеорологічний хейліт 

#Хвора 29 років, скаржиться на сухість та паління у нижній губі, постійне лущення. 

Періодично хвора скушує або відриває сухі лусочки на губах. Хворіє протягом 10 років. 

Об’єктивно: на червоній каймі нижньої губи є численні лусочки щільно прикріплені у 

центрі і дещо відстаючі по периферії. Вони розміщені у зоні Клейна червоної кайми від 

кута до кута рота. Шкіра не уражена. При відриванні лусочок ерозії не утворюються. 

Який найбільш вірогідний діагноз? 

+Ексфоліативний хейліт 

-Атопічний хейліт 

-Метеорологічний хейліт 

-Актинічний хейліт 

-Екзематозний хейліт  

#Хворий М., 40 років, будівельник. Скаржиться на сухість і відчуття “стягнення” 

нижньої губи. Об’єктивно: червона кайма нижньої губи нерівномірно гіперемована, суха, 

вкрита дрібними лусочками, тріщинами, при пальпації дещо болюча. Який найбільш 

вірогідний діагноз? 

+Метеорологічний хейліт. 

-Ексфоліативний хейліт.  

-Актинічний хейліт. 

-Гландулярний хейліт. 



-Екзематозний хейліт. 

#Хвора М., 35 років, скаржиться на збільшення губ. Вперше захворіла рік тому, коли 

з’явився набряк губ. Він швидко пройшов, проте губи залишися збільшеними. Три дні 

тому після переохолодження губи знову збільшилися у розмірі. Об’єктивно: птоз, верхня 

і нижня губа різко збільшені у розмірах, при пальпації м’які, еластичні, безболісні, 

вдавлення від пальців на слизовій не залишаються. Язик злегка набряклий, на спинці 

виражені глибокі складки, поверхня язика горбкувата. Відмічаються певні ознаки парезу 

лицьового нерва. Який найбільш вірогідний діагноз? 

+Синдром Мелькерсона-Розенталя.  

-Синдром Ашера.  

-Гранульоматозний хейліт Мішера.  

-Набряк Квінке.  

-Трофедема Мейджа.  

#Під час профілактичного огляду у чоловіка 28 років на спинці язика виявлені 

червонуватого кольору гладенькі ділянки, які мають вигляд різного розміру кілець, 

позбавлених ниткоподібних сосочків. Навколо цих вогнищ визначається вузенька 

білувата смужка. З анамнезу встановлено, що ці зміни на язиці з’являються і зникають 

протягом декількох років і не викликають ніяких суб’єктивних відчуттів. Хворий 

страждає на хронічний гастрит. При гістологічному обстеженні у епітелії навколо кілець 

виявлений гіпер- та пара кератоз. Який найбільш вірогідний діагноз? 

+Десквамативний глосит.  

-Вторинний сифіліс.  

-Червоний плоский лишай.  

-Лейкоплакія.  

-Ромбоподібний глосит.  

#Хвора Г.,58 років, скаржиться на відчуття паління у язиці, яке зникає під час їжі, сухість 

у порожнині рота. Подібні відчуття з’явилися три місяці тому без видимої причини. 

Страждає на анацидний гастрит. Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота без 

видимих патологічних змін, спинка язика вкрита незначною кількістю білого нальоту. 

Піднебінний рефлекс відсутній. У зоні червоної кайми губ та прилеглої шкіри де 

відчувається паління відмічається зниження тактильної чутливості. Який найбільш 

вірогідний діагноз? 

+Глосодинія.  

-Глосит при антацидному гастриті.  

-Глосит Гентера-Меллера.  

-Десквамативний глосит.  

-Кандидозний глосит.  

#Хворий Г., 52 роки, скаржиться на наявність утворення на нижній губі. Об`єктивно: на 

червоній каймі нижньої губи - патологічне вогнище полігональної форми розміром 

0,5х1,0 см, трохи западає, покрите дрібними лусочками, білого кольору. Цитологічно 

виявлені зроговілі клітини. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Визначте діагноз.  

+Обмежений передраковий гіперкератоз 

-Червоний вовчак 

-Лейкоплакія, плоска форма  

-Лейкоплакія, бородавчаста форма  

-Червоний плоский лишай  

#Хворий М., 65 років, скаржиться на наявність на губі безболісної “виразки”, яка існує 

вже протягом двох місяців. Вона періодично “загоюється” і з’являється знову впродовж 

2х років. Об’єктивно: червона кайма губи суха, на ній є ерозія, овальної форми, 



розмірами 0,8 х 1,0 см, вкрита тоненькою кірочкою. Після зняття кірки оголюється ерозія 

червоного кольору з гладкою, полірованою поверхнею, безболісна при пальпації. 

Інфільтрат у основі ерозії при пальпації не визначається. Слизова рота без патологічних 

змін. Який найбільш вірогідний діагноз? 

+Абразивний преканцерозний хейліт Манганотті 

-Ерозивна форма червоного вовчака 

-Хронічний рецидивний герпес  

-Ерозивна форма лейкоплакії  

-Твердий шанкр  

#Хворий С., 27 років, скаржиться на різкий біль у роті, підвищення температури тіла до 

38,0°С, головний біль, біль у суглобах, загальну слабкість. Захворів 3 дні тому, коли 

після переохолодження з’явилися загальні симптоми захворювання. Приймав 

сульфадиметоксин. Добу тому назад з’явився висип у роті і на шкірі. Об’єктивно: на 

шкірі кистей та передпліч є еритематозні плями діаметром до 1,5 см з синюшним і 

запалим центром, який нижче рівня шкіри. Виявлені також пухирі з напруженою 

покришкою. Гіперемія та набряк кон’юнктиви очей. На червоній каймі губ кров’янисті 

кірки. На слизовій оболонці порожнини рота на фоні розлитої гіперемії крупні ерозії, які 

зливаються. Вони вкриті сіруватого кольору нальотом, різко болісні при доторканні. У 

аналізі крові різко виражена еозинофілія. Який найбільш вірогідний діагноз 

захворювання? 

+Синдром Стівенса-Джонсона.  

-Багатоформна ексудативна еритема.  

-Медикаментозний стоматит.  

-Синдром Лайела.  

-Гострий герпетичний стоматит 

#Хвора А., 45 років, скаржиться на періодичну появу “виразок” у порожнині рота. Зі слів 

хворої “виразки” з’являються 4-5 разів на рік протягом останніх 3-х років. З’явившись, 

“виразки” самостійно загоюються через 7-8 днів. Об’єктивно: на боковій поверхні язика 

зліва є афта з чіткими рівними краями 5мм у діаметрі. Вона вкрита білим фібринозним 

нальотом, навколо неї вінчик гіперемованої слизової. Елемент різко болючий при 

доторканні. Який найбільш вірогідний попередній діагноз? 

+Хронічний рецидивний афтозний стоматит 

-Багатоформна ексудативна еритема 

-Хронічний рецидивний герпес  

-Хвороба Бехчета  

-Афта Беднара  

#Хвора П., 58 років, скаржиться на болісність при прийманні їжі, особливо твердої. 

Вважає себе хворою протягом трьох місяців. Після застосування кератопластичних 

засобів поліпшення стану не наступає. Об’єктивно: на видимо незміненій слизовій 

оболонці ясен верхньої і нижньої щелеп виявлені великі ерозивні поверхні яскраво-

червоного кольору, болісні при доторканні. При потиранні ватяною кулькою слизової 

між ерозіями, епітелій легко відшаровується утворюючи нову ерозію. Який найбільш 

вірогідний діагноз? 

+Вульгарна пухирчатка  

-Хвороба Боуена  

-Бульозний пемфігоїд  

-Герпетиформний дерматит Дюрінга  

-"Клімактеричний" гінгівіт  

#Хвора 57 років скаржиться на періодично виникаючий пухир в порожнині рота. При 



огляді на бічній поверхні язика праворуч пухир розміром 7 х 7 мм, з геморрагічним 

вмістом. Пальпація безболісна. Симптом Нікольського негативний. Артеріальний тиск 

220/130 мм рт ст. Який найбільш вірогідний діагноз ?  

+Пухирно-судиний синдром 

-Герпетиформний дерматит Дюрінга 

-Вульгарна пухирчатка  

-Ангіома язика  

-Багатоформна ексудативна еритема  

#Хворий А., 55 років, скаржиться на свербіж, паління, висипання на шкірі шиї, вушних 

раковин, а також біль і виразки у ділянках щік та піднебіння. Захворів 2 місяці тому, 

коли з’явилось сильне паління, свербіж і дрібні пухирці на шкірі; через тиждень 

приєдналися більі  паління у роті. Із детального анамнезу було вияснено, що 2 роки тому 

була алергічна реакція на йодистий калій, яка швидко пройшла після відміни препарату. 

Об’єктивно: на слизовій оболонці м’якого піднебіння та щік з обох боків є ерозії, які 

зливаються. Вони мають фестончасті краї, яскраво-червоний колір, злегка болісні при 

пальпації. Слизова оболонка навколо ерозій набрякла, гіперемована. Симптом 

Нікольського негативний. На шкірі шиї, вушних раковин і передпліч виявлені 

поліморфні елементи. Який найбільш вірогідний діагноз? 

+Герпетиформний дерматит Дюрінга 

-Алергічний стоматит 

-Багатоформна ексудативна еритема  

-Вульгарна пухирчатка  

-Червоний плоский лишай [пемфігоїдна форма]  

#Хвора К., 57 років, скаржиться на відчуття стягнутості і шершавості слизової оболонки 

щік.. Об’єктивно: на слизовій оболонці щік у ретромолярній ділянці є білуваті 

висипання, які утворюють мереживний малюнок і злегка підвищені над рівнем слизової 

оболонки рота. Ці білуваті висипання не знімаються при зскрібанні шпателем. Який 

найбільш вірогідний діагноз захворювання? 

+Червоний плоский лишай, типова форма 

-Червоний плоский лишай, ерозивна форма 

-Лейкоплакія, плоска форма  

-Червоний плоский лишай, бородавчаста форма  

-Лейкоплакія, підвищена форма 

#У хворого П, 50 років, на слизовій оболонці щоки зліва у ділянці 47, 48 зубів виявлена 

болісна ерозія, розмірами 7 х 15 мм, вкрита фібринозним нальотом. Вона оточена 

білуватого кольору висипом, який утворює мереживний малюнок із дрібних 

полігональних папул і не знімається при зіскрібанні. Який найбільш вірогідний 

попередній діагноз? 

+Червоний плоский лишай, ерозивна форма 

-Червоний вовчак, ерозивна форма 

-Гострий псевдомембранозний кандидоз  

-Лейкоплакія, ерозивна форма  

-Багатоформна ексудативна еритема  

#Хвора В., 30 років, скаржиться на паління губ, біль у роті при прийманні їжі. Протягом 

декількох днів відмічає біль у суглобах, у ділянці серця та нирок, висипання на шкірі. 

Об’єктивно на губах, слизовій оболонці щік є яскраво-червоні з набряком бляшки, на їх 

фоні поодинокі пухирці з кров’янистим вмістом, ерозії, які при загоюванні утворюють 

атрофічні рубці.  У крові виявлені LE-клітини, антитіла до нативної ДНК. Який найбільш 

вірогідний попередній діагноз? 



+Червоний вовчак 

-Міліарно–виразковий туберкульоз 

-Лепра  

-Вторинний сифіліс  

-Гострий герпетичний стоматит  

#Хворий 37 років, скаржиться на відчуття жару та металевого присмаку у ротовій 

порожнині, підвищення салівації. При огляді – ясна гіперемовані, набряклі, кровоточать 

при доторканні. По краю ясен смужка сіро-чорного кольору, верхівки сосочків у ділянці 

фронтальних зубів некротизовані. Який найбільш вірогідний діагноз?  

+Ртутний стоматит 

-Свинцовий стоматит 

-Вісмутовий стоматит  

-Виразково-некротичний гінгівіт  

-Меланоз  

#Пацієнтка В., 77 років. знаходиться у кардіологічному відділенні з приводу ішемічної 

хвороби серця. Відмічає появу мало болісного утворення на язиці. Об’єктивно: на спинці 

язика зліва з переходом на бокову його поверхню є неглибока широка виразка. Вона 

вкрита фібринозним нальотом, краї виразки м’які. Навколо виразки оточуюча слизова 

оболонка ареактивна. Хвора користується частковими знімними протезами, у 46, 47 

зубах пломби зруйновані. Регіонарні лімфатичні вузли не збільшені. Який найбільш 

вірогідний попередній діагноз? 

+Трофічна виразка 

-Ракова виразка 

-Декубітальна виразка 

-Туберкульозна виразка 

-Хвороба Боуена 

#Хвора Б., 42 років. Скаржиться на паління, болючість кінчика язика, порушення 

смакової чутливості, сухість у роті. Страждає на анацидний гастрит. Об’єктивно: на фоні 

блідої слизової оболонки порожнини рота виявлені численні тріщини у кутах рота, на 

бокових поверхнях язика відбитки зубів, спинка язика червоного кольору, на кінчику 

язика ниткоподібні сосочки відсутні. Аналіз крові: еритроцитів 3,0 х 10
12

/л, Нв - 80 г/л, 

кольоровий показник - 0,7. Який найбільш вірогідний діагноз? 

+Залізодефіцитна анемія.  

-Гострий лейкоз. 

-В12-фолієво-дефіцитна анемія . 

-Хвороба Вакеза 

-Хвороба Верльгофа .  

#Хворий Т., 44 років, скаржиться на підвищену втомлюваність, головний біль, заніміння 

кінцівок, відчуття сухості в порожнині рота, паління і біль в язиці. Об'єктивно блідість 

шкірних покривів і слизової порожнини рота. В кутах рота - болючі тріщини. Спинка 

язика позбавлена ниткоподібних сосочків, гладка, полірована з яскраво-червоними 

смугами. Аналіз крові : еритроцитів 1,5 х 10
12

/л, гемоглобін 90 г./л, кольоровий показник 

1,6, лейкопенія, тромбоцитопенія, лімфоцитоз. Який найбільш вірогідний діагноз?  

+Анемія Аддісон-Бірмера.  

-Хронічна постгеморагічна анемія.  

-Хлороз (пізній).  

-Залізодефіцитна анемія .  

-Апластична анемія.  

#Хворий Н., 20 років, скаржиться на біль в яснах, зубах, патологічну рухомість зубів. 



Об’єктивно: слизова оболонка рота бліда, на ній є численні петехії і глибокі виразки. 

Навколо виразки відсутній вінчик гіперемії. Лімфатичні вузли збільшені. Аналіз крові: 

високий лейкоцитоз, відмічається лейкемічний провал, бласти (80%), тромбоцитопенія. 

Якому захворюванню відповідає така клінічна картина ураження слизової рота?  

+Гострий лейкоз 

-Хронічний лейкоз 

-Перніціозна анемія  

-Агранулоцитоз  

-Тромбоцитопенічна пурпура  

#Хвора М., 20 років, скаржиться на сухість губ, наявність тріщин у куточках рота, 

болісність при вживанні їжі. Хвора страждає гастритом зі зниженою кислотністю. При 

огляді губи червоні, набряклі, на їх поверхні виявляються тріщини та ерозії. В кутах рота 

заїди. Язик гладенький, блискучий, з борознами. Ваш попередній діагноз?  

+Гіповітаміноз В2.  

-Бері-бері  

-Червоний вовчак 

-Гіповітаміноз А  

-Кандидозний хейліт 

#Хворий 39 років, скаржиться на наявність болісних виразок на слизовій оболонці рота, 

кровоточивість ясен, біль і рухомість зубів. Об’єктивно: на слизовій оболонці язика, ясен 

є поодинокі виразки з м’якими підритими краями, вкриті жовтим нальотом. по периферії 

виразок є невеликі горбки м’якої консистенції. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, 

м’які, безболісні при пальпації, не спаяні з оточуючими тканинами. Який найбільш 

вірогідний діагноз? 

+Туберкульоз  

-Лепра  

-Горбковий сифіліс 

-Скрофулодерма  

-Афта Сеттона  

#Студент П., 18 років, звернувся зі скаргами на шершавість щік. Має звичку скушувати 

слизову оболонку. Страждає на хронічний холецистит, курить. Об’єктивно: слизова 

оболонка щоки по лінії змикання зубів пухка, «кошлата»,  має білувате забарвлення, не 

зіскоблюється. ГІ – 3,2. Який найбільш вірогідний діагноз захворювання? 

+М’яка лейкоплакія .  

-Червоний плоский лишай.  

-Хронічний гіперпластичний кандидоз .  

-Червоний вовчак.  

-Папула при вторинному сифілісі.  

#Хвора, 58 років, скаржиться на біль, паління у язиці при прийманні твердої, кислої, 

гарячої їжі, порушення смакових відчуттів. При огляді шкіряні покрови бліді, на спинці і 

кінчику язика яскраво-червоні смуги десквамації, позбавлені ниткоподібних сосочків, 

болісні при доторканні і пальпації. Аналіз крові: еритроцитів 2,5х1012/л, анізоцитоз, 

пойкілоцитоз; Нв-100г/л, кольоровий показник 1,4, лейкоцитів - 4,2х109/л, 

поліморфноядерних-1%, сегментоядерних-36%, еозинофільних-4%, базофільних-2%, 

лімфоцитів-53%, моноцитів-4%, тромбоцитів 180х109/л, ШОЕ 20 мм/год. З яким 

попереднім діагнозом слід направити хвору до гематолога? 

+В12 фолієводефіцитна анемія.  

-Гіпопластична анемія.  

-Залізодефіцитна анемія .  



-Гострий лейкоз .  

-Хвороба Верльгофа 

#Хворий Г., 56 років, скаржиться на збільшення нижньої губи, біль від гарячого, кислого, 

солоного, гіркого, злипання губ зранку. Протягом останніх років губа періодично 

стовщувалась, її поверхня ставала горбистою. При огляді нижня губа збільшена у 

розмірах, червона кайма суха, вкрита дрібними лусочками і тріщинами. У середній 

третині зони Клейна відмічаються розширені устя слинних залоз у вигляді червоних 

точок, з яких виділяється прозорий секрет. При пальпації нижньої губи у її товщі 

прощупуються округлі болючі слинні залози. Який найбільш вірогідний діагноз? 

+Гландулярний хейліт 

-Актинічний хейліт  

-Ексфоліативний хейліт 

-Контактний алергічний хейліт 

-Атопічний хейліт 

#Хвора Е., 24 років, скаржиться на сильний біль у роті, підвищення температури тіла до 

38° С, нездужання. Подібний стан періодично виникає після застуди вже протягом 

декількох років. Об’єктивно: губи вкриті кров’янистими кірочками, на різко 

гіперемованій і набряклій слизовій оболонці щік і губ виявлені пухирі та ерозії, вкриті 

фібринозним нальотом. Відмічається гіперсалівація. Який найбільш вірогідний діагноз? 

+Багатоформна ексудативна еритема 

-Хронічний рецидивуючий герпес 

-Вульгарна пухирчатка  

-Герпетиформний дерматит Дюрінга  

-Бульозний пемфігоїд  

#Хворий Д., 55 років, інвалід праці ІІ групи, скаржиться на наявність білуватих утворень 

на слизовій оболонці щоки зліва, які помітив 3 місяці тому. Страждає на гіпоацидний 

гастрит. Об’єктивно: на слизовій оболонці лівої щоки по лінії змикання зубів ближче до 

кута рота виявлена ділянка досить щільних горбкуватих розростань білуватого кольору. 

Вона має чіткі контури, розміри 2 х 1,5 см, підвищується над рівнем слизової щоки, 

безболісна при пальпації. Оточуюча слизова оболонка не змінена, інфільтрат у основі не 

пальпується. Коронки 34, 35, 36 зубів зруйновані, є гострі краї зубів. Регіонарні 

лімфатичні вузли не збільшені. Який найбільш вірогідний діагноз? 

+Лейкоплакія, бородавчаста форма 

-Хронічний гіперпластичний кандидоз 

-Червоний вовчак  

-Червоний плоский лишай, бородавчаста форма  

-Сифілітична папілома 

#Хвора Н., 51 рік, скаржиться на наявність виразки на боковій поверхні язика. Перед 

тим, як утворилася виразка, на цій ділянці були горбики. Об’єктивно: на боковій 

поверхні язика є неглибока виразка з нерівними підритими краями. Дно виразки вкрите 

жовтувато-сірим нальотом. Навколо виразки маленькі абсцеси. Регіонарні лімфовузли 

збільшені. Який найбільш імовірний діагноз? 

+Туберкульозна виразка. 

-Ракова виразка.  

-Афта Сеттона.  

-Первинний сифіліс.  

-Декубітальна виразка.  

#Хворий 39 років, скаржиться на наявність виразок і горбків м’якої консистенції на 

слизовій оболонці рота, кровоточивість ясен, біль і рухомість зубів. Об’єктивно: на 



слизовій оболонці язика, ясен є поодинокі виразки з м’якими підритими краями, вкриті 

жовтим нальотом. По периферії виразок є невеликі горбки м’якої консистенції. Симптом 

Поспелова – позитивний. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені, м’які, безболісні при 

пальпації, не спаяні з оточуючими тканинами. Який найбільш вірогідний діагноз? 

+Туберкульозний вовчак  

-Лепра  

-Сифіліс бугорків [ третинний період]  

-Скрофулодерма  

-Афта Сеттона  

#Хвора Н., 56 років, скаржиться на болючість ясен при прийманні твердої їжі. Хворіє 

протягом півтора року, коли вперше появилися “виразки” і болючість ясен. Протягом 

місяця ясна “загоювалися”. Об’єктивно: на видимо незміненій слизовій ясен виявлені 

ерозивні поверхні яскраво-червоного кольору, мало болючі. На яснах у ділянці 14 зуба є 

пухир 0,5 см у діаметрі з прозорим вмістом. При потягуванні за обривок пухиря симптом 

періфокального субепітеліального відшарування не відмічається. Який найбільш 

вірогідний попередній діагноз? 

+Доброякісна неакантолітична пухирчатка тільки слизової оболонки порожнини 

рота 

-Хвороба Боуена 

-Бульозний пемфігоїд  

-Вульгарна пухирчатка  

-Герпетиформний дерматит Дюрінга  

#Чоловік, 56 років, скаржиться на наявність утворення на нижній губі, яке з’явилося 

близько 4-х місяців тому. Протягом останніх 10 днів почало різко збільшуватися у 

розмірах. Об’єктивно: на червоній каймі нижньої губи по центру виявлена папула, 

розмірами 1х2 см. Вона сірувато-червоного кольору, напівсферичної форми. У центрі є 

лійкоподібне заглиблення заповнене роговими масами, які легко видаляються. При 

пальпації вузлик щільний рухомий, безболісний. Який найбільш вірогідний діагноз? 

+Кератоакантома 

-Шкірний ріг 

-Бородавчастий передрак  

-Лейкоплакія бородавчаста  

-Папілома  

#Хвора, 20 років, скаржиться на свербіж, паління у губах та шкірі обличчя, яке з’явилося 

тиждень тому. Пов’язує виникнення цих скарг зі вживанням шоколаду. Об’єктивно: 

верхня та нижня губа гіперемовані. На червоній каймі та прилеглих ділянках шкіри є 

згруповані невеликі пухирці, заповнені серозним ексудатом жовтуватого кольору. Поряд 

з ними виявлені ерозії, які мають тенденцію до розповсюдження зі значним виділенням 

ексудату. У аналізі крові відмічене значне збільшення кількості еозинофільних 

лейкоцитів. Який найбільш вірогідний діагноз?  

+Екзематозний хейліт 

-Атопічний хейліт.  

-Актинічний хейліт.  

-Контактний алергічний хейліт 

-Метеорологічний хейліт 

#Хворий У., 17 років, скаржиться на нездужання, біль у роті, неприємний запах із рота. 

Хворіє протягом 2-х діб. Об’єктивно: температура тіла 38,7° С. Регіонарні лімфатичні 

вузли справа збільшені, болісні та рухомі при пальпації. Слизова оболонка рота 

гіперемована, набрякла, ясенні сосочки кровоточать, по краю ясен є сірувато-білий 



некротичний наліт. У ділянці 48 зуба є виразка з нерівними краями, болюча при 

доторканні, вкрита брудно-сірим нальотом. Яка мікрофлора найбільш вірогідно буде 

виявлена при бактеріоскопічному дослідженні? 

+Фузобактерії та спірохети 

-Актиноміцети і фузобактерії 

-Актиноміцети і дифтерійна паличка  

-Трихомонади і спірохети  

-Гриби роду Candida і трихомонади  

#Хвора 54 років. Направлена в стоматологічну поліклініку з діагнозом “вульгарна 

пухирчатка”. Які клітини при цитологічному обстеженні вогнищ ураження підтвердять 

діагноз даного захворювання? 

+Клітини Тцанка 

-Клітини Пирогова-Лангганса 

-LE-клітини  

-Клітини Боткіна-Гумпрехта  

-Клітини нейтрофільного ряду  

#Жінка, 36 років, скаржиться на біль у порожнині рота, зростаючу слабкість. 

Напередодні перенесла ангіну. Протягом 10 днів приймала сульфадиметоксин. 

Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота суха, слабко гіперемована, численні 

дрібні виразки некротичного характеру на слизовій оболонці щік, губ, язика, вздовж 

ясенного краю. Ясна набряклі, легко кровоточать. Аналіз крові: еритроцитів – 4,0х10
12

/л, 

Нв – 140 г/л, кольоровий показник – 1,0, тромбоцитів – 200х10
9
/л, лейкоцитів – 1,5х10

9
/л, 

поліморфноядерних – 0, сегментоядерних – 0,03х10
9
/л (2%), эозинофільних – 0, 

базофільних– 0, лімфоцитів – 1,455х10
9
/л (98%), моноцитів – 0,015 (1%), ШОЕ – 50 

мм/год. Симптомом якого захворювання є виразково-некротичний стоматит у даної 

хворої? 

+Агранулоцитоз 

-Хронічний лімфолейкоз 

-Гострий лейкоз  

-Стоматит Венсана  

-Хронічний мієлолейкоз  

#Чоловік 33 років скаржиться на біль (5-й день) у язиці справа, що посилюється під час 

приймання їжі, розмові. Об’єктивно: на боковій поверхні язика ближче до кореня - 

болісна виразка розміром 6 мм у діаметрі. Дно вкрите сірим нальотом, краї м`які, 

навколо – яскрава гіперемія. Коронка 47 зруйнована. Який найбільш вірогідний діагноз?  

+Декубітальна виразка  

-Трофічна виразка  

-Твердий шанкр  

-Туберкульозна виразка  

-Ракова виразка  

#Чоловік, 28 років, скаржиться на різку болючість при прийманні їжі, наявність виразок 

у порожнині рота. Вважає себе хворим протягом 5 років. Періодично у порожнині рота 

виникають поодинокі болючі виразки, які загоюються протягом 3-4 тижнів. Об’єктивно: 

на слизовій оболонці нижньої губи зліва є виразка округлої форми діаметром близько 1 

см з м’якими краями, різко болісна при пальпації. На дні виразки є сірувато-жовтуватий 

наліт. На боковій поверхні язика є невеликі рубці. Відмічене вестибулярне положення 23 

зуба. Страждає на хронічний спастичний коліт. Який найбільш вірогідний діагноз? 

+Афта Сеттона 

-Сифілітична виразка 



-Декубітальна виразка  

-Синдром Бехчета  

-Стоматит Венсана  

#Хворий В., будівельник. Скаржиться на свербіж, паління, болючість губ, які 

з’являються влітку і зникають у інші пори року. Хворіє протягом 3-х років. Об’єктивно: 

червона кайма нижньої губи гіперемована, набрякла, на ній є пухирці, кірки, тріщини, 

ерозії, діаметром до 2 мм, болючі при пальпації. Який найбільш вірогідний діагноз? 

+Актинічний хейліт, ексудативна форма.  

-Метеорологічний хейліт.  

-Контактний алергічний хейліт .  

-Екзематозний хейліт, ексудативна форма . 

-Ексфоліативний хейліт, ексудативна форма.  


