
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
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ІМ. В.П. КОМІСАРЕНКА  

НАМН УКРАЇНИ» 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

до вступу в аспірантуру за науковою спеціалізацією 

14.01.14- ендокринологія 

 

1. Місце ендокринології серед природознавчо-біологічних наук. Історія розвитку 

ендокринології. 

2. Щитовидна залоза. Біосинтез тиреоїдних гормонів. Їх попередники та стадії 

перетворення. 

Ситуаційна задача. 

Пацієнтка Н., 63 років, скаржиться на підвищення артеріального тиску до 160/100 мм 

рт.ст., серцебиття. Хворіє на ЦД 2 типу протягом 5 років. Приймає Діабетон MR 120 мг 

зранку, HbA1c- 7,8%. Які цільові значення HbA1c та АТ для даної пацієнтки?  

Яку антигіпертензивну терапію Ви призначите в першу чергу? 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2 

до вступу в аспірантуру за науковою спеціалізацією 

14.01.14- ендокринологія 

 

1. Загальна характеристика гормонів як біологічно активних сполук. 

2. Дифузно-токсичний зоб. Етіологія, патогенетичне обґрунтування симптомів, 

діагностика, лікування. 

Ситуаційна задача. 

Чоловік К. 32 років, у минулому спортсмен-боксер високого класу у важкій вазі, 

звернувся до лікаря зі скаргами на швидко зростаючу вагу тіла (за 6 місяців додав 7 кг), 

м'язову слабкість, появу синців на шкірі після несильних ударів, запаморочення, головний 

біль (частіше в області потилиці), періодично - миготіння "мушок" і "спіралей" перед очима; 

підвищену спрагу (за добу випиває 5-6 літрів рідини), часте рясне сечовипускання. 

При огляді: пацієнт гіперстенічної статури, з надлишком жирових відкладень на обличчі 

(місяцеподібне обличчя), шиї (бізоновий горб), над ключицями; на животі - пурпурні смуги; 

надмірне оволосіння на грудях і спині; велике число "синців" різного кольору на ногах і 

руках. АД 185/110 мм рт.ст. Аналіз крові: гемоглобін 130 г / л, еритроцити 5,1 х1012 / л; 

лейкоцити 10х109 / л, нейтрофілія, відносна лімфопенія, відсутність еозинофілів; ШОЕ 5 мм 

/ год.;  

Глюкоза 9,0 ммоль/л; гіпернатріємія. 

Аналіз сечі: діурез 6000 мл / добу, відносна щільність 1035, глюкозурія; білка і кетонових тіл 

не виявлено; підвищений вміст вільного кортизолу. 

Поставте і обґрунтуйте діагноз. Призначте лікування. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3 

до вступу в аспірантуру за науковою спеціалізацією 

14.01.14- ендокринологія 

 

1. Поняття про рецептори гормонів. Роль центральної нервової системи  

 в регуляції діяльності залоз внутрішньої секреції. 

2. Цукровий діабет. Патогенез клінічних симптомів. 

Ситуаційна задача. 

До лікаря звернулась пацієнтка 34 роки, зі скаргами на зайву вагу, яка збільшилась 

після пологів. Об’єктивно: зріст 1,76 м, вага – 107 кг, ОЖ – 105 см, АТ 110/75 мм рт.ст. 

Лабораторно: глюкоза -3,4 ммоль/л, ХС – 6,03 ммоль/л, ТГ –2,3 ммоль/л, ЛПВЩ- 0,9 

ммоль/л, ЛПДНЩ – 1,04 ммоль/л. Розрахуйте ІМТ.        

Чи є у пацієнтки метаболічний синдром?  

Коли Ви порадите повторно зробити аналіз на рівень глюкози в крові?  

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4 

до вступу в аспірантуру за науковою спеціалізацією 

14.01.14- ендокринологія 

 

1. Первинний та вторинний гіперальдостеронізм. Етіологія, патогенез, клініка, 

діагностика, диференційний діагноз, лікування. 

2. Основні методи дослідження функції щитовидної залози. 

Ситуаційна задача. 

Пацієтка Н., 63 років, скаржиться на підвищення артеріального тиску до 160/100 мм 

рт.ст., серцебиття. Хворіє на ЦД 2 типу протягом 5 років. Приймає Діабетон MR 120 мг 

зранку, HbA1c - 7,8%.  

Які цільові значення HbA1c та АТ для даної пацієнтки?  

Яку антигіпертензивну терапію Ви призначите в першу чергу? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5 

до вступу в аспірантуру за науковою спеціалізацією 

14.01.14- ендокринологія 

 

1. Гіпоталамо-гіпофізарна система. Механізм взаємозв’язку, значення в нормі та при 

патології. 

2. Ендемічний зоб. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика  

та лікування. 

Ситуаційна задача. 

Пацієнт В., 55 років, страждає на ЦД 2 типу протягом 5 років, ожиріння ІІ ст.. 

Обстеження: АТ 145/90 мм рт.ст., глікозильований гемоглобін- 8.2%, холестерин - 7,2 

ммоль/л, ЛПНЩ-4,5 ммоль/л, ЛПВЩ-0,9 ммоль/л. Приймає Глюкофаж XR 500 мг ввечері. 

Чи потрібно проводити корекцію терапії?  

Яку схему лікування  ви запропонуєте? 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДУ «ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН                                            

ІМ. В.П. КОМІСАРЕНКА  

НАМН УКРАЇНИ» 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6 

до вступу в аспірантуру за науковою спеціалізацією 

14.01.14- ендокринологія 

 

1. Гормони передньої долі гіпофізу. 

2. Інсулінотерапія цукрового діабету. Характеристика видів інсулінів. Показання до 

призначення інсуліну. 

Ситуаційна задача. 

Хвора Л., 56 років. Хворіє на цукровий діабет 2 типу. Сімейний анамнез обтяжений по 

цукровому діабету, ІМ, гіпертригліцеридемії.  Додаткові дослідження. Глікований 

гемоглобін   9,1 %. Загальний холестерин 12,4 ммоль/л, Тригліцериди -36,2 ммоль\л, ХЛНЩ 

-1,8 ммоль\л. 

Поставте і обґрунтуйте діагноз. Призначте лікування.  На який термін призначите 

лікування. Через який час необхідно повторити ліпідограму для корекції лікування. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7 

до вступу в аспірантуру за науковою спеціалізацією 

14.01.14- ендокринологія 

 

1. Гормони проміжної долі гіпофізу. 

2. Акромегалія, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційний  

діагноз, лікування. 

Ситуаційна задача. 

Хворий Л., 57 років. Скарг немає.  Батько і мати страждають ожирінням 1-2 ст. 

Молодший брат має ожиріння 1 ст. Об'єктивно. Зріст – 183 см, маса тіла - 102 кг. 

Відкладення підшкірної жирової клітковини за андроїдним типом. Шкіра звичайного 

пофарбування і вологості. Пульс - 78 ударів в хв., Ритмічний. АД - 150/90 мм.рт.ст. 

Додаткові дослідження. Глюкоза натще 6,7 ммоль/л.  

Запитання і завдання:  

Чи є у хворого дані щодо метаболічного синдрому?   

Які додаткові обстеження потрібно зробити для обґрунтування діагнозу. 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8 

до вступу в аспірантуру за науковою спеціалізацією 

14.01.14- ендокринологія 

 

1. Церебрально-гіпофізарний нанізм. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика,  

диференційний діагноз,  лікування. 

2. Не цукровий діабет, етіологія, патогенез клінічних симптомів, діагностика,  

лікування. 

Ситуаційна задача. 

Пацієнт В., 55 років, страждає на ЦД 2 типу протягом 5 років, ожиріння ІІ ст.. 

Обстеження: АТ 145/90 мм рт.ст., глікозильований гемоглобін - 8.2%, холестерин - 7,2 

ммоль/л, ЛПНЩ-4,5 ммоль/л, ЛПВЩ-0,9 ммоль/л. Приймає ГлюкофажXR 500 мг ввечері. 

Чи потрібно проводити корекцію терапії?  

Яку схему лікування  ви запропонуєте? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9 

до вступу в аспірантуру за науковою спеціалізацією 

14.01.14- ендокринологія 

 

1. Тимус,  фізіологія. Роль тимуса  в процесах імунітету. Патологія тимуса. 

2. Ожиріння. Етіологія, патогенез, діагностика, лікування. 

Ситуаційна задача. 

Хвора Н., 40 років. Скарги - на головні болі, порушення зору, зміну настроїв, 

сонливість, періодичну гіпертермію, спрагу, підвищений апетит, особливо в другій половині 

дня, відчуття голоду вночі. Порушення менструальної функції (опсоменорея). Зазначені 

скарги виникли 6 років без видимих причин. З цього часу почала збільшуватися маса тіла (з 

76 до 112 кг в даний час при зрості 168 см). Об'єктивно. Розподіл підшкірної жирової 

клітковини по андроїдних типу. АД-150/90 мм рт. ст. Тони серця різко ослаблені, акцент II 

над легеневим стовбуром. Печінка виступає з під краю реберної дуги на 1,5 см. Глікемія 

натще 8,0 ммоль / л, постпрандіальная 10,3 ммоль / л 

Запитання і завдання: 

 Поставте і обґрунтуйте діагноз.  Перерахуйте необхідні додаткові дослідження. 

Визначте, які з нижче перелічених цукрознижувальних засобів показані хворий: а) 

сульфонілсечовина; б) інсулін; в) інгібітори ДПП-4; г) бігуаніди. 

 

 

__________________________________________________________________________ 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10 

до вступу в аспірантуру за науковою спеціалізацією 

14.01.14- ендокринологія 

 

1. Інсулома. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна діагностика,  

лікування 

1. Хвороба Іценка-Кушинга. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференційний  діагноз,  лікування. 

Ситуаційна задача. 

До лікарні звернувся чоловік, 40 років, зі скаргами на зайву вагу та підвищення АТ. 

Об’єктивно: зріст 1,76 м, вага – 160 кг, ОЖ – 146 см, АТ 180/110 мм рт.ст.. Лабораторно: 

глюкоза- 10,4 ммоль/л, ХС – 4,07 ммоль/л, ТГ – 4,2 ммоль/л, ЛПВЩ – 0,77 ммоль/л, ЛНЛНЩ 

– 1,89 ммоль/л. 

Розрахуйте ІМТ пацієнта. Діагноз? 

Чи є у пацієнта метаболічний синдром? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11 

до вступу в аспірантуру за науковою спеціалізацією 

14.01.14- ендокринологія 

 

1. Феохромоцитома.  Етіологія, патогенез клінічних симптомів, діагностика,  

диференційний  діагноз,  лікування. 

2. Аутоімунний тиреоїдит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційній 

діагноз, лікування. 

Ситуаційна задача. 

Хвора Н., 40 років. Скарги - на головні болі, порушення зору, зміну настроїв, 

сонливість, періодичну гіпертермію, спрагу, підвищений апетит, особливо в другій половині 

дня, відчуття голоду вночі. Порушення менструальної функції (опсоменорея). Зазначені 

скарги виникли 6 років без видимих причин. З цього часу почала збільшуватися маса тіла (з 

76 до 112 кг в даний час при зрості 168 см). Об'єктивно. Розподіл підшкірної жирової 

клітковини по андроїдних типу. АД-150/90 мм рт. ст. Тони серця різко ослаблені, акцент II 

над легеневим стовбуром. Печінка виступає з-під краю реберної дуги на 1,5 см. Глікемія 

натще 8,0 ммоль / л, постпрандіальна 10,3 ммоль / л 

Запитання і завдання:   

Поставте і обґрунтуйте діагноз. Перерахуйте необхідні додаткові дослідження. 

Визначте, які з нижчеперелічених цукрознижувальних засобів показані хворий:  

а) сульфонілсечовина; б) інсулін; в) інгібітори ДПП-4; г) бігуаніди. 

_____________________________________________________________________ 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12 

до вступу в аспірантуру за науковою спеціалізацією 

14.01.14- ендокринологія 

 

1. Епіфіз,   фізіологічне значення  та  порушення функції. 

2. Синдром Моріака, патогенез, клініка, діагностика, диференційний  

діагноз, лікування. 

Ситуаційна задача. 

Хворий Л., 57 років. Скарг немає.  Батько і мати страждають ожирінням 1-2 ст. 

Молодший брат має ожиріння 1 ст. Об'єктивно. Зріст – 183 см, маса тіла - 102 кг. 

Відкладення підшкірної жирової клітковини за андроїдним типом. Шкіра звичайного 

пофарбування і вологості. Пульс - 78 ударів в хв., Ритмічний. АД - 150/90 мм.рт.ст. 

Додаткові дослідження. Глюкоза натще 6,7 ммоль/л.  

Запитання і завдання:  

Чи є у хворого дані щодо метаболічного синдрому?  Які додаткові обстеження 

потрібно зробити для обґрунтування діагнозу. 

 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДУ «ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН                                           

 ІМ. В.П. КОМІСАРЕНКА  

НАМН УКРАЇНИ» 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13 

до вступу в аспірантуру за науковою спеціалізацією 

14.01.14- ендокринологія 

 

1. Первинний та вторинний гіпогонадизм. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика,  

диференційний  діагноз,  лікування. 

2. Дієтотерапія інсуліннезалежного цукрового діабету. Характеристика  

механізму дії сульфаніламідних препаратів та бігуанідів. Показання та протипоказання до їх 

застосування.  Побічна дія. 

Ситуаційна задача. 

Пацієнтка X., 36 років, поступила в лікарню з скаргами на приступообразні болі за 

грудиною, серцебиття, відчуття перебоїв в роботі серця, швидку стомлюваність, слабкість, 

пітливість, часті проноси, значне схуднення за останні 4 міс, субфебрильна температура. 

Виникнення хвороби пов'язує з перенесеною 7 міс тому важкою затяжною стресовою 

ситуацією в сім'ї. При обстеженні: підвищена вологість шкіри, тремор пальців рук, тремтіння 

повік, губ, екзофтальм. На ЕКГ: тахікардія, миготлива аритмія, підйом сегмента ST . 

Щитовидна залоза при пальпації незначно збільшена. АД 145/60 мм рт.ст; пульс 110 уд.хв.  

Поставте і обґрунтуйте діагноз. Призначте лікування. 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДУ «ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН                                            

ІМ. В.П. КОМІСАРЕНКА  

НАМН УКРАЇНИ» 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14 

до вступу в аспірантуру за науковою спеціалізацією 

14.01.14- ендокринологія 

 

1. Гіперосмолярна кома, патогенез, клініка, діагностика, диференційний діагноз,   лікування. 

2. Синдром Шерешевського-Тернера. Клінічні прояви, соматичні аномалії, 

діагностика,  лікування. 

Ситуаційна задача. 

У поліклініку звернулася хвора 40 років зі скаргами на сильні головні болі, загальну 

слабкість, зміна зовнішнього вигляду (збільшення носа, вух, кистей, стоп). Об'єктивно: 

відзначається збільшення надбрівних дуг, виличні кісток і підборіддя. М'які тканини обличчя 

гіпертрофовані, збільшення мови і міжзубних проміжків. Кисті і стопи збільшені. 

Поставте і обґрунтуйте діагноз. Призначте лікування. 

 

 

 

 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДУ «ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН                                            

ІМ. В.П. КОМІСАРЕНКА  

НАМН УКРАЇНИ» 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15 

до вступу в аспірантуру за науковою спеціалізацією 

14.01.14- ендокринологія 

 

1. Ускладнення інсулінотерапії. 

2. Рак щитовидної залози, етіологія, патогенез, клініка, діагностика,  

диференційний діагноз, лікування. 

Ситуаційна задача. 

Пацієнтка Щ., 42 років, звернулася до лікаря зі скаргами на слабкість, сонливість, 

швидку стомлюваність, запори, постійне відчуття холоду, значне збільшення маси тіла (за 2 

міс на 7 кг), зниження слуху, грубий голос. Два роки тому перенесла інфекційний паротит. 

При обстеженні: пацієнтка огрядна; повільно, із затримкою відповідає на питання; шкіра з 

жовтим відтінком, суха; риси обличчя грубі; обличчя, руки і ноги «припухлі», при 

натисканні на шкіру на ній не залишається ямок; температура тіла 35,6 ° С, АТ 100/60 мм 

рт.ст., пульс 65 на хвилину, частота дихання 13 на хвилину; щитовидна залоза при пальпації 

злегка збільшена, щільна, болюча; уповільнення ахіллового та інших сухожильних 

рефлексів. При спеціальних дослідженнях: підвищення концентрації ТТГ і високий титр 

АТПО. 

Поставте і обґрунтуйте діагноз. Призначте лікування. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДУ «ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН                                            

ІМ. В.П. КОМІСАРЕНКА  

НАМН УКРАЇНИ» 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16 

до вступу в аспірантуру за науковою спеціалізацією 

14.01.14- ендокринологія 

 

1. Вроджений гіпотиреоз, етіологія, патогенез клінічних симптомів, діагноз, 

диференційний діагноз, лікування. 

2. Цукровий діабет. Етіологія, патогенез, епідеміологія, класифікація 

Ситуаційна задача. 

Хвора 50 років, тривалий час отримувала глюкокортикоїди з приводу бронхіальної 

астми. Останнім часом стала відзначати стомлюваність, різку слабкість, безсоння. У хворої 

знизився апетит, спостерігалася нудота, блювання, запори змінилися проносами, різкі болі в 

животі і схуднення. Шкіра стала бронзового забарвлення, особливо на обличчі і шиї, тильній 

поверхні кистей, в області сосків, статевих органів, білої лінії живота, АТ - 70/40 мм.рт.ст. 

Зміст 17-ОКС і 17-КС в сечі різко знижене, зміст АКТГ в плазмі підвищений. 

Поставте попередній діагноз та призначте лікування. 

 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
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ІМ. В.П. КОМІСАРЕНКА  

НАМН УКРАЇНИ» 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17 

до вступу в аспірантуру за науковою спеціалізацією 

14.01.14- ендокринологія 

 

1. Інсулінотерапія цукрового діабету. Характеристика видів інсулінів.  

Показання до призначення інсуліну. 

2. Тиреотоксичнийкриз,  клініка,  профілактика  та  лікування. 

Ситуаційна задача. 

У клініку дитячих хвороб надійшов хлопчик 3 років. При огляді: ріст дитини набагато 

нижче вікової норми, короткі шиї, руки і ноги, великий живіт; голова велика , спинка носа 

запала, обличчя одутле, бліде, маскоподібне, рот відкритий, язик збільшений, багато 

каріозних зубів, мова невиразна, вимовлені слова спотворені, склади в них часто 

переставляються; на питання дитина відповідає не завжди, він примхливий і дратівливий. 

АТ 80/50 мм рт.ст., пульс 45 на хвилину. Щитовидна залоза при пальпації безболісна, не 

збільшена. У крові значно знижений вміст Т3 і Т4. Мати дитини під час вагітності приймала 

препарати йоду. 

Поставте і обґрунтуйте діагноз. Призначте лікування. 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
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ІМ. В.П. КОМІСАРЕНКА  

НАМН УКРАЇНИ» 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18 

до вступу в аспірантуру за науковою спеціалізацією 

14.01.14- ендокринологія 

 

1. Синдром лактореї - аменореї. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, 

диференційна діагностика, лікування. 

2. Тиреоїдит Ріделя. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, диференційна 

діагностика,   лікування. 

Ситуаційна задача. 

У хворої Н., 35 років. Через добу після струмектомії з'явилися ознаки гіпертонусу 

симетричної групи м'язів: спазм мускулатури обличчя «сардонічну посмішку», губи у формі 

«риб'ячого рота», тризм жувальної мускулатури. При включенні світла додатково виникають 

судоми в м'язах верхніх кінцівок «рука акушера».  

Який стан у хворої можна припустити і якими лабораторними даними можна 

підтвердити даний діагноз? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19 

до вступу в аспірантуру за науковою спеціалізацією 

14.01.14- ендокринологія 

 

1. Обмін кальцію та фосфору в організмі. 

2. Гіпопаратиреоз, етіологія, патогенез, клінічні форми, діагностика, диференційний 

діагноз, лікування.  

Ситуаційна задача. 

Пацієнт М. 36 років на прийомі у лікаря пред'явив скарги на епізоди сильного 

головного болю, миготіння "мушок" і поява «сітки» перед очима; припливи крові до 

обличчя: підвищену пітливість; запаморочення, виражене серцебиття і біль в області серця, 

велику тремтіння тіла, відчуття страху при виконанні ним важкої фізичної роботи або під час 

психоемоційного перенапруження. У спокої: АТ - 136/85 мм рт.ст., Пульс - 80 уд. в хв., дані 

аналізів крові і сечі без змін. При фізичному навантаженні: АТ - 230/165 мм рт.ст., пульс - 

188 уд. за хв; в аналізі крові - глюкоза 7,5 ммоль / л; в аналізі сечі, зібраної після цього 

епізоду навантаження, підвищений рівень катехоламінів та їх метаболітів. Для уточнення 

діагнозу зроблена рентгенографія поперекової області, яка виявила суттєве збільшення 

розмірів правого наднирника. 

Поставте і обґрунтуйте діагноз. Призначте лікування. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДУ «ІНСТИТУТ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН                                            
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20 

до вступу в аспірантуру за науковою спеціалізацією 

14.01.14- ендокринологія 

 

1. Гіпоглікемічна кома. Патогенетичне обґрунтування симптомів гіпоглікемії, 

диференційний діагноз,  лікування. 

2. Гіпоталамічний синдром пубертатного періоду, етіологія, патогенез, клініка, 

диференційний  діагноз,  лікування. 

Ситуаційна задача. 

Хвора Д., 63 роки. Хворіє на цукровий діабет 2-го типу 8 років.  Скаржиться на 

наявність множинних ксантом на руках, під молочними залозами. Маса тіла значно 

збільшилася за останні 5 років. В сімейному анамнезі батько переніс ГПМК, мати - ІМ. 

Додаткові дослідження: Загальний холестерин 5,2 ммоль/л, Тригліцериди -3,4 ммоль\л, 

ХЛНЩ -2,1 ммоль\л. 

Поставте і обґрунтуйте діагноз. Призначте лікування. 

 


