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МАМАНДЫҚ БОЙЫНША РЕЗИДЕНТТЕР ҮШІН ТҮСУ
ЕМТИХАНЫНЫҢ СҰРАҚТАРЫ ТІЗІМІ

«ГЕМАТОЛОГИЯ (ЕРЕСЕКТЕР)»

1. Сүйек кемігі, көкбауыр жəне лимфа түйіндерінің құрылысы мен қызметі.
2. Қан жасушаларының номенклатурасы жəне жіктелуі. Діңгек жасушалар

жəне ұрық жасушалары туралы түсінік.
3. Қан түзудің заманауи схемасы. Цитокиндер жəне қан түзудегі өсу

факторлары: жіктелуі, қызметі, қан аурулары патогенезіндегі жəне
терапиясындағы рөлі.

4. Апоптоз жəне оның жасушалық тепе-теңдікті сақтаудағы рөлі.
5. Иммундық компетентті жүйенің құрылысы жəне оның жасушалық құрамы

туралы заманауи түсінік. Жасушалық жəне гуморальды иммунитет.
Гематологиядағы Аутоагрессия жəне аутоиммунды процестер.

6. Темір алмасу. Порфириндер мен гема биосинтезі. Гемоглобин құрылымы.
Ағзадағы темір метаболизмі.

7. Клиникалық цитология.
8. Сүйек кемігін гистологиялық зерттеу (трепанобиопсия).
9. Цитохимиялық жəне гистохимиялық зерттеу əдістері.
10. Зерттеудің мəдени əдістері.
11. Эритроциттер гемолизінің механизмдерін анықтайтын сынамалар.
12. Гематологиядағы цитогенетикалық жəне молекулалық-биологиялық

талдау əдістері.
13. Темір тапшылығы анемиясы. Анықтау. Этиология. Патогенез.

Клиникалық-зертханалық көріністер. Темір алмасу көрсеткіштерінің
өзіндік өзгерістері. Емі.

14.  Созылмалы қабыну кезінде анемия. Патогенез. Темір тапшылығы
анемиясы бар дифференциалды диагноз.

15. Мегалобластикалық анемиялар. Анықтау ұғымдар. Жіктелуі. В12
витаминінің əсер ету механизмі. В12-дефицитті (пернициозды) анемия.
Этиология. Патогенез. Клиника. Емі. Алдын алу. Фолий тапшылығы
анемиясы.

16. Эритроцит мембранасының бұзылуымен байланысты тұқым қуалайтын
гемолитикалық анемиялар (микросфероцитоз, эллипсоцитоз); эритроцит
ферменттері белсенділігінің бұзылуымен байланысты; гемоглобин
(талассемия) синтезінің бұзылуымен байланысты. Этиологиясы,
патогенезі, клиникасы. Емі. Геногеография. Алдын алу жолдары.

17. Аутоиммунды гемолитикалық анемиялар: патогенез, клиникалық
көріністер, дифференциалды диагностика, гемолитикалық криз кезеңіндегі
терапиялық тактиканы қоса алғанда емдеу. Аурудың ағымын болжау.
Амбулаториялық бақылау жəне емдеу.
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18. Пароксизмальды түнгі гемоглобинурия (Маркиафава-Микели ауруы):
патогенезі, клиникалық көрінісі, дифференциалды диагноз, емдеу, болжам.
Басқа аурулар үшін PNG синдромы. Емдеу.

19. Жүре пайда болған гемолитикалық анемияның басқа түрлері.
Механикалық гемолиз. Гемоглобинурия: гемолитикалық уремиялық
синдром. Е витаминінің жетіспеушілігімен байланысты гемолитикалық
анемия.

20. Лейкоздар мен лимфтің пайда болуының клондық теориясы, онкогендер
теориясы. Қан түзудің ісік трансформациясындағы иммундық жүйенің
рөлі. Лейкоздар мен лимфомалар кезіндегі ісік прогрессиясы.
Метастаздаудың жасушалық негіздері. Қан өндіру жүйесі ісіктерінің
жіктелуі.

21. Жіті лейкоздар. Халықаралық жіктемеге сəйкес нысандар. Негізгі
клиникалық синдромдар. Диагностиканың жалпы принциптері.
Морфологиялық, гистохимиялық, иммуноцитологиялық (моноклональды
антиденелерді пайдалана отырып), цитогенетикалық жəне молекулалық-
генетикалық диагностика əдістері, жедел лейкоздардың ағымын саралау
диагностикасы жəне болжау. «Тəуекел топтары» туралы түсінік.
Бағдарламалық полихимиотерапияның негізгі принциптері.

22. Миелодиспластикалық синдромдар. Клональды табиғат, дисмиелопоэздің
морфологиялық белгілері. Жіктелуі. Миелодиспластикалық синдромның
жеке нозологиялық формаларының клиникалық-гематологиялық
ерекшеліктері. Диагностика. Терапия принциптері. Болжам.

23. Созылмалы миелолейкоз. Классикалық, Ph-оң форма. Бұл форманың
цитогенетикалық жəне молекулалық-генетикалық ерекшеліктері.
Созылмалы миелолейкоз, клиника, қан жəне сүйек кемігінің көрінісі,
дифференциалды диагностикасы. Терапия принциптері.

24. Шынайы полицитемия (эритремия). Анықтау. Клиникасы, қан көрінісі,
сүйек кемігі, дифференциалды диагностика. Ағым кезеңдері. Терапия
принциптері.

25. Созылмалы лимфолейкоз. Анықтау, диагноздың критерийлері, клиникалық
көріністері, сатылары, емі. Терапия принциптері.

26. Лимфогранулематоз (Ходжкин лимфомасы). Клиникалық көріністері,
диагноз критерийлері, дифференциалды диагностикасы. Гистологиялық
формалары. Ағымының клиникалық кезеңдері. Біріктірілген химио-сəулелі
терапия принциптері.

27. Қатерлі (Ходжкин емес) лимфома. Анықтау. Жіктелуі. Клиникалық
көріністер. Дифференциалды диагноз. Терапия принциптері.

28. Көптік миелома. Анықтау. Морфологиялық жəне иммунохимиялық
жіктелуі. Клиника. Диагностика. Терапия принциптері.

29. Вальденстрем макроглобулинемиясы. Анықтау. Диагностика. Клиникасы.
Гипервискозды синдром. Емі.
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30. Ауыр тізбектердің аурулары. Анықтау. Диагностика. Клиника. Емі.
31. Гистиоцитоздар жəне жинақталу аурулары. Анықтау ұғымдар.

Эозинофильді гранулемасы. Хенда-Шюллер Крисчен ауруы. Леттерер-
Сиве ауруы. Гоше ауруы. Ниман-Пик ауруы. Клиникалық көріністері, қан,
сүйек кемігі көрінісі, терапия принциптері, болжау.

32. Лейкемоидты реакциялар. Анықтау ұғымдар. Миелоидты түрдегі
лейкемоидты реакциялар. Лимфоидты түрдегі лейкемоидты реакциялар.
Моноцитарлы-макрофагальды лейкемоидты реакциялар. Патогенезі,
клиникалық көріністері, дифференциалды диагностикасы.

33. Сəуле ауруы. Анықтау ұғымдар. Жедел сəулелік ауру, созылмалы сəулелік
ауру. Жалпы мəліметтер. Патогенез. Ауырлық дəрежесі бойынша жіктеу.
Диагностика. Бастапқы реакция. Қан, сүйек кемігі, орган зақымдануы.
Алдын алу. Емі. Болжау.

34. Лейкопения жəне агранулоцитоздар. Анықтау. Пайда болу себептері,
патогенезі. Жіктелуі.

35. Гипопластикалық (апластикалық) анемиялар. Анықтау ұғымдар. Жіктелуі.
Этиология. Патогенез. Иммундық бұзылыстардың рөлі. Клиникалық
көріністер, қан, сүйек кемігінің көрінісі. Диагностика принциптері.
Дифференциалдық диагностика. Аурудың ағымын болжау. Емдеу
принциптері. Алдын алу.

36. Сүйек кемігін трансплантациялау түрлері, трансплантация көрсеткіштері.
37. Гемостаз жүйесіндегі Физиология жəне зерттеу əдістері. Тромбоциттердің

гемостатикалық функциясы. Тромбоциттердің коагуляциялық
белсенділігін бағалау. Бастапқы (тамыр-тромбоцитарлы) гемостаз. Екінші
гемостаз (қанның ұюы). Қанның ұю жүйесінің механизмдері. Гемостазды
зерттеудің негізгі əдістері жəне олардың клиникалық маңызы. Диагностика
əдістері, оның ішінде жедел коагулопатиялар, ДТІҰ-синдромдар жəне
гемостаздың басқа да бұзылуларын экспресс-диагностикалау.

38. Тікелей жəне тікелей емес антикоагулянттар. Фибринолитикалық дəрілер.
39. Иммундық тромбоцитопениялық пурпура. Анықтау ұғымдар. Патогенез.

Клиника. Емі. Диспансеризация. Еңбекке қабілеттілік жəне жұмысқа
орналастыру.

40. Тромбоцитопатия. Анықтау ұғымдар. Жалпы мəліметтер. Тұқым
қуалайтын жəне жүре пайда болған тромбоцитопатиялар: этиологиясы,
патогенезі, клиникалық көріністері, жеке формалардың диагностикасы.
Емдеу, болжау.

41. А жəне В гемофилия ұғымының анықтамасы: патогенезі, клиникасы,
дифференциалды диагностикасы. Емдеу принциптері. Диспансерлік
бақылау. Гемофилиямен ауыратын науқастарды кəсіптік бағдарлау.

42. Виллебранд ауруы. Патогенез. Клиника. Диагностика. Емі.
43. ДТІҰ-синдромы. ДТІҰ-синдром фазаларының Клиникалық-зертханалық

сипаттамасы. Патогенез. Емі.
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44. Қан топтары туралы оқу, қан топтарын зерттеу тарихы. Отандық
ғалымдардың рөлі. Қанның топтық антигендерінің құрылымы мен негізгі
қасиеттері. Топтық қан антиденелері туралы түсінік. Антиденелердің
антигендермен өзара əрекеттесу механизмдері.

45. Эритроциттердің антигендік жүйелері. АВ0 антиген жүйесі.
Эритроциттердің минорлы антигендері жəне олардың трансфузиядан
кейінгі реакцияларды қалыптастырудағы рөлі. Резус жүйесі бойынша қан
тобы. Лейкоциттердің, тромбоциттер мен плазмалық ақуыздардың негізгі
антигендік жүйелері. Гистоүйлесімділік антигендері. Қан мен адам
ағзасының басқа да тіндерінің антигендік дифференциялануының
клиникалық маңызы. Жүктілік кезіндегі иммунологиялық қақтығыс жəне
оның клиникалық көріністері. Қан тобын жəне резус тиістілігін анықтау
əдісі.

46. Трансфузиялық терапия туралы заманауи түсінік. Трансфузиялық
дəрілердің емдік əсер ету механизмдері.

47. Қан жоғалту көлемін бағалау əдістері. Жіті қан жоғалту кезіндегі
трансфузиялық терапияның міндеттері. Трансфузиялық терапияның
əртүрлі түрлеріне көрсетілімдер мен қарсы көрсетілімдер.

48. Гемотрансфузия ерекшеліктері. Трансфузиялық терапия тактикасы жəне
науқастың ағзасындағы патологиялық процесс пен патофизиологиялық
өзгерістерге байланысты трансфузиялық құралдарды таңдау (жедел қан
жоғалту, травматикалық жəне күйік шок, жедел сəулелік ауру жəне т.б.).

49. Гематологиялық стационарда жұмыс істеу ерекшеліктері.
50.   Гематологиялық науқастарды амбулаториялық емдеу принциптері.


