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Основною метою вищої медичної освіти є підвищення якості підготовки 

медичних фахівців, конкурентоздатність дипломів на європейському та 

світовому ринку праці. Для медичних сестер є важливим розуміння та вивчення 

основних аспектів регуляції метаболічних процесів людини на молекулярному 

рівні. Ці знання  база для вміння проаналізувати та логічно оцінити шляхи 

розвитку та можливі трансформації метаболічних перетворень, вивчити методи 

оцінки інтенсивності метаболічних процесів в різних умовах їх реалізації, 

розкрити механізми нейро-гуморальної регуляції функцій. Сформувати у 

фахівця загальні уявлення про механізми дії гормонів, їх функції, зміни 

гормонального статусу організму при патологічних процесах. 
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Вступ 

Глобалізація та інтеграція сучасного суспільства, визнання світовою 

спільнотою проблеми фізичного, морального і соціального здоров’я як 

головного показника соціально-економічної зрілості, культури й успішності 

держави, соціальний запит на якість медичних послуг зумовлюють особливі 

вимоги до професійної діяльності медичного персоналу. Медична сестра 

повинна досконало володіти клінічним мисленням, фундаментальними і 

спеціальними знаннями й уміннями щодо комплексного догляду за пацієнтами, 

надання медичної допомоги, активного здійснення профілактичної діяльності у 

сфері охорони здоров’я відповідно до національних і світових професійних 

стандартів, норм професійної моралі та етики, що відповідає принципу 

гуманності.  

Варто пам’ятати, що плануючи догляд за пацієнтом необхідно з’ясувати, 

якого результату він хоче домогтися. У плані із догляду може бути записано 

кілька можливих втручань. Це дозволяє медсестрі та пацієнту відчувати 

впевненість, що для вирішення однієї проблеми можуть бути зроблені різні дії. 

Незалежні сестринські втручання – це дії, здійснювані медсестрою без прямого 

призначення лікаря. Вони здійснюються при: наданні допомоги пацієнтові в 

здійсненні природних потреб; спостереженні за реакцією пацієнта на хворобу, 

адаптація його до хвороби; спостереженні за реакцією пацієнта на лікування, 

адаптація його до лікування; навчанні пацієнта (його родичів) само догляду 

(догляду); консультуванні пацієнта щодо його здоров’я. П’ятим етапом 

сестринського процесу є оцінка результатів і корекція догляду. На сьогодні в 

нашій країні постійно проводиться робота щодо забезпечення високої якості 

сестринського догляду. Змінюються вимоги і ставлення суспільства до 

сестринської практики, системи професійної сестринської освіти, 

вдосконалюються сучасні сестринські технології. Так, в Європі та інших 

країнах медсестра сприймається не тільки як «права рука» лікаря, а й як 

абсолютно автономний медичний працівник, який в змозі та в праві самостійно 



приймати рішення стосовно діагностування, лікування, а також відновлення 

працездатності та реабілітації хворого.  

Основоположними принципами світової концепції сестринської справи на 

сучасному етапі можна вважати такі: 1) лікарська і сестринська справа – 

взаємопов’язані, доповнюючі один одного процеси, що становлять дві 

самостійні професії – лікарська справа (вивчає патологічні процеси, хвороби, 

що розвиваються на їх фоні, способи впливу на ці патологічні процеси) і 

сестринська справа (вивчає реакцію індивідуума на хворобу); 2) в основі тієї чи 

іншої професії повинні лежати загальні фундаментальні знання, а повноцінна 

фундаментальна діяльність повинна включати три взаємозалежних складових – 

філософію, теорію і практику; молода професія, ґрунтується лише на практиці, 

поступово освоює нову філософію, розвиваючись як професія. При цьому 

формується інша психологія медичної сестри, яка виконує роль фахівця – 

партнера лікаря і пацієнта, здатного до самостійної роботи в рамках єдиної 

лікувальної бригади і яка в основу своєї професійної діяльності ставить 

особистість пацієнта. Сестринська справа існує і розвивається як унікальна 

форма гуманітарної допомоги, ґрунтується на всебічній підтримці з боку 

суспільства; 4) медична сестра несе юридичну відповідальність за свою 

професійну діяльність, яка регламентується відповідними правовими актами; 5) 

в основі сестринської допомоги лежить таке поняття, як сестринський процес, 

який складається з ряду етапів. Першим етапом сестринського процесу є 

сестринське обслуговування. Другим етапом сестринського процесу є 

сестринська діагностика і виявлення проблем пацієнта. При визначенні 

пріоритетних проблем медсестра повинна спиратися на лікарський діагноз, 

знати спосіб життя пацієнта, чинники ризику, які погіршують його стан, 

пам’ятати про емоційний і психологічний стан. Сестринський діагноз – це стан 

здоров’я пацієнта (теперішній та потенційний), встановлений в результаті 

проведеного сестринського обстеження і вимагає втручання з боку медичної 

сестри. Третій етап сестринського процесу – визначення цілей сестринських 



втручань. Четвертий етап сестринського процесу – планування обсягу 

сестринських втручань і реалізація плану.  

Стрижнем моделі сестринської справи є сестринський процес, для здійснення 

якого медична сестра повинна володіти теоретичними основами терапії, 

практичними вміннями, повинна вміти користуватися медичною технікою, 

знати основи клінічної фармакології, що сприяє підвищенню професіоналізму і 

компетентності в практичній діяльності, створенню умов для майбутнього 

професійного зростання. 

      Для медичних сестер є важливим розуміння та вивчення основних аспектів 

регуляції метаболічних процесів людини на молекулярному рівні.  Ці знання  

база для вміння проаналізувати та логічно оцінити шляхи розвитку та можливі 

трансформації метаболічних перетворень, вивчити методи оцінки інтенсивності 

метаболічних процесів в різних умовах їх реалізації, розкрити механізми нейро-

гуморальної регуляції функцій. Сформувати у фахівця загальні уявлення про 

механізми дії гормонів, їх функції, зміни гормонального статусу організму при 

патологічних процесах. 

      Захворювання які пов’язані з ендокринною системою мають дуже велику 

розповсюдженість серед людей молодого віку, від уміння медичної сестри 

вчасно розпізнавати цю патологію і надати необхідну допомогу залежить не 

тільки здоров’я пацієнтів, їхня подальша працездатність. Цілі розвитку 

особистості:  

Звернути увагу фахівців на питання юрідичної відповідальності у разі 

несвоєчасного або неадекватного встановлення діагнозу та призначення 

лікування.  

Оволодіти принципами етики й деонтології в роботі з хворими.  

Сприяти виявленню гострих ускладнень хворих з єндокриними 

захворюваннями на ранніх стадіях, що є одним з етапів профилактики розвитку 

тяжких ускладнень та ранньої інвалідизації хворих.  

До ендокринній системі (системі залоз внутрішньої секреції) відносять 

секреторні ядра гіпоталамуса, гіпофіз, шишкоподібне тіло (епіфіз), щитовидну 



залозу, паращитоподібні залози, вилочкової залози (тимус), наднирники, 

ендокринні структури підшлункової залози (острівцевий апарат) і шлунково-

кишкового тракту. 

Гіпотиреоз 

Синдром патологічного зниження функції щитоподібної залози незалежно 

від основного патологічного процесу, який призводить до цього.  

Може бути недостатня секреція тиреоїдних гормонів або абсолютний 

дефіцит (повне випадіння функцій щитоподібної залози) - мікседема. Термін 

„мікседема” означає слизистий набряк. Вроджена мікседема проявляється 

клінічною картиною кретинізму. 

Етіологія 

Первинний гіпотиреоз 

Генетичний (ферментативний дефект синтезу гормонів); 

Ендемічний (мало йоду в ґрунті і воді); 

Автоімунний (імунний криз); 

Тиреоїдектомія (повне видалення залози призводить до гіпотиреозу через 3-6 

тижнів; 

Лікування великими дозами тирестатиками; 

Лікування радіоактивним йодом; 

Черепно-мозкові травми; 

Порушення функції центральних ендокринних залоз. 

Вторинний гіпотиреоз 

Видалення чи ураження гіпофізу; 

  

Період клімаксу у жінок 

Симптоми: 

Шкіра бліда з жовтуватим відтінком (відкладання каротину), суха, 

ущільнена, холодна, лущиться, деколи чітко виражений рум'янець в ділянці 

щік.  

Обличчя одутле, амімічне, очні щілини звужені. 



Набряки на кінцівках ущільнені, ямка при натисканні не залишається. 

Відмічається симптом „брудних ліктів”.  

Волосся на голові, бровах тонке, рідке, ламке, випадають вії, зовнішня 

третина брів, випадання волосся під пахвами і на лобку.  

Нігті ростуть повільно, тонкі та ламкі.  

Виражений гіперкератоз в ділянці долонь, підошов.  

З боку серцево-судинної системи виявляють брадикардію, ослаблення тонів, 

низький артеріальний тиск. При тяжкому перебігу виникає так зване 

мікседематозне серце. 

Догляд за пацієнтом та лікування 

При сухості та лущені шкіри: Пацієнтові стежити за гігієною свого тіла, якщо 

він не спроможний доглядати за собою – ці функції виконує медсестра. 

Застосовувати живильні, пом’якшувальні креми. 

Давати пацієнтові вітамінні препарати (ретинол, тіамін, аскорбінову кислоту, 

дуовіт, тривіт, ундевіт) за призначенням лікаря. 

При мерзлякуватості: Двічі на день вимірювати температуру тіла, дані 

зафіксувати в температурному листку 

Підтримувати оптимальний температурний режим у приміщенні (не нижче 

25 0С). 

Рекомендувати пацієнтові тепло вдягатися, добре вкривати його в постелі, за 

потреби – зігрівати грілкою. 

При набряках: Один раз на тиждень зважувати пацієнта. 

Контролювати щодня добовий діурез, водний баланс. 

Стежити за дотриманням пацієнтом дієти: обмеження продуктів, багатих на 

холестерин, кухонної солі, вуглеводів і жирів; повноцінне харчування зі 

збільшеною кількістю білків; включення багатих на калій продуктів (курага, 

печені картопля, яблука, родзинки, інжир). 

Давати пацієнтові сечогінні препарати (фуросемід, трифас, верошпирон) за 

призначення лікаря. Стежити за щоденними випорожненнями, за потреби 

ставити очисну клізму. 



При метеоризмі: Вилучити з раціону продукти, які спричинюють 

газоутворення (капусту, молоко, бобові, груші, виноград). 

Давати пацієнтові еспумізан, карболен, корболонг, настій ромашки за 

призначенням лікаря. 

Застосовувати за потреби газовідвідну трубку. 

Лікування:  

Дієта з обмеженням продуктів, багатих на холестерин і кухонну сіль. 

Основний метод лікування - замісна терапія: тиреоїдин (висушена 

щитоподібна залоза великої рогатої худоби), L – тироксин, трийодтиронін, 

тиреотом, тиреокомб. 

Вітамінотерапія (А, В, С). 

Симптоматична терапія. 

 

Ендемічний зоб 

Захворювання, основним симптомом якого є прогресуюче збільшення 

щитоподібної залози.  

Він уражує великий контингент населення в географічних зонах із дефіцитом 

йоду в навколишньому середовищі. На земній кулі нараховується близько 200 

млн хворих на ендемічний зоб.  

Воно зустрічається в Західній Україні, на територіях, уражених унаслідок 

аварії на ЧАЕС. 

На ендемічний зоб частіше хворіють жінки. 

Ендемічний зоб може уражати всі вікові групи, але особливо характерна 

захворюваність у дітей віком до 14 років. В районах з вираженою ендемією у 

20-30% дітей виявляють вузли в щитоподібній залозі. 

Зоб більше проявляється в період підвищеної потреби в тиреоїдних 

гормонах: пубертатний період, вагітність, лактація. 

Етіологія:  

недостатність йоду у ґрунті, воді та харчових продуктах 



неповноцінне одноманітне харчування, особливо при дефіциті в їжі вітамінів 

і білків; 

попадання в питтєву воду струмогенів (тіосечовина, тіоурацил, урохром); 

недостатнє поступлення в організм брому, цинку, кобальту, міді, молібдену; 

надмірне вживання струмогенних продуктів харчування (брюква, квасоля, 

морква, редиска, шпинат, арахіс). 

Дефіцит йоду призводить до недостатньої продукції тиреоїдних гормонів, до 

зниження їх секреції. 

Симптоми: 

Основний симптом – збільшена щитоподібна залоза, яка під час пальпації 

рухома, неболюча 

Хворобу часто виявляють під час профілактичного огляду. 

На початку захворювання хворі можуть пред'являти скарги на: 

відчуття слабості,  

підвищену втому,  

головний біль, 

в міру збільшення щитоподібної залози і стиснення органів виникають 

скарги на: 

відчуття стиснення в ділянці шиї, яке більше проявляється в лежачому 

положенні, 

утруднення при ковтанні (с-м здавлення стравоходу),  

пульсуючий головний біль,  

напади ядухи, сухий кашель 

Лікування 

1. Вживання з їжею не менше 100-200 мкг йоду на день. 

2. У дорослих лікування проводять препаратами йоду: йодомарин, йод-

тироксином, калію йодидом, йодтироксом, тиреокомбом. Зменшення розмірів 

щитоподібної залози відбувається через 6-9 місяців. Тривалість курсу лікування 

від 6 місяців до 2 років. 

3. При гіпотиреоїдному зобі - тиреоїдин, тироксин, трийодтиронін, L -тироксин. 



4. При вузловому зобі, великих його розмірах і при симптомах стиснення органів 

шиї, підозрі на злоякісне переродження, хворим рекомендують оперативне 

лікування.  

Цукровий діабет 

Це ендокринно-обмінне захворювання, в основі якого лежить абсолютна або 

відносна недостатність інсуліну. 

Цукровий діабет - найпоширеніше ендокринне захворювання. 

Згідно даних світової статистики кожні 13-15 років кількість хворих на 

цукровий діабет подвоюється, кожні 25 - потроюється.  

У світі 150 млн хворих, 2-5% населення світу. 

Це дало можливість охарактеризувати захворюваність пандемій. 

Цукровий діабет є третьою по частоті причиною смерті( після серцево-

судинних захворювань і злоякісних пухлин).  

Симптомами цукрового діабету є: 

посилена спрага (полідипсія) 

підвищений апетит (поліфагія) спочатку, а при важких формах знижується, 

нерідко виникають нудота, блювота, пронос, болі в животі 

велике виділення сечі (поліурія) 

підвищення рівня цукру в крові (гіперглікемія) 

поява цукру в сечі (глюкозурія) 

слабкість, пониження працездатності, швидку стомлюваність 

шкірний свербіж, особливо в області промежини 

схуднення або підвищення маси тіла 

зниження зору 

болі в ділянці серця 

Етіологія 

Спадкова неповноцінність остріввкового апарату(у 2-6 разів збільшується 

ризик). 

Стресові ситуації. 



Ожиріння, обумовлене тривалим переїданням, особливо зловживанням 

продуктами багатими вуглеводами і жирами.  

Вагітність. 

Травми підшлункової залози. 

Інфекції, особливо вірусні, і інтоксикації підшлункової залози 

Ендокринні захворювання(підвищене вироблення конрінсулярных гормонів: 

АКТГ, СТГ, ТТГ, глюкокортикоїдів, катехоламінів). 

Атеросклероз. 

Гіпертонічна хвороба 

Пухлини, кісти підшлункової залози. 

Нині виділяють первинний, або істинний, цукровий діабет, пов'язаний з 

безпосереднім поразкою?-Клітин підшлункової залози, і вторинний, або 

симптоматичний, обумовлений порушеннями функцій інших ендокринних 

залоз, наприклад гіперфункцією гіпофіза, кори наднирників, щитовидної 

залози. Первинний цукровий діабет у свою чергу поділяють на 

інсулінозалежний і інсулінонезалежний. Інсулінозалежний цукровий діабет 

(діабет I типу) буває, як правило, генетично обумовленим, характеризується 

нерідко гострим початком, виникає часто в молодому віці і відрізняється 

схильністю до важкого перебігу з розвитком кетоацидозу. При 

інсуліннезалежному цукровому діабеті (діабет II типу) порушення обміну 

речовин бувають менш вираженими; ця форма захворювань нерідко протікає 

приховано, так що для її виявлення доводиться застосовувати спеціальні проби. 

Серйозним ускладненням при важкому перебігу цукрового діабету є 

діабетична (кетоацидотическая) кома, пов'язана з накопиченням в крові 

кетонових тіл на тлі вираженої недостатності інсуліну та їх токсичною дією на 

центральну нервову систему. Кома зазвичай виникає у хворих з 

інсулінозалежним цукровим діабетом. Розвиток кетоацидозу може бути 

спровоковано операцією, травмою, зменшенням дози інсуліну або його 

скасуванням. Клінічні прояви кетоацидозу найчастіше наростають поступово. 

Спочатку відзначається посилення спраги, поліурії, з'являються нудота, головні 



болі, сонливість. Подібний стан носить назву прекоми і може тривати від 

декількох годин до декількох днів, переходячи при відсутності своєчасного 

лікування в Кетоацидотичної кому. Свідомість хворих у цей період, як правило, 

ще збережено, хоча нерідко буває і спутаним, в видихається хворим повітрі 

відчувається запах ацетону, дихання стає шумним і глибоким (дихання 

Куссмауля). Можуть з'являтися сильні болі в животі, іноді нагадують картину 

гострого хірургічного захворювання органів черевної порожнини. 

Діагностика: 

Визначення цукру в добовій сечі 

експрес-методом за допомогою глюкотеста лабораторним методом 

Експрес-метод визначення цукру в крові за допомогою глюкометра з тест 

смужками 

Для визначення ацетону в сечі існують спеціальні набори з пігулок, 

фільтрувального паперу і піпеток. За наявності ацетону пігулка забарвлюється у 

фіолетовий колір. 

Біохімічне дослідження крові :  збільшення показників склерокомплексу. 

Визначення глікозильованого гемоглобіну (HbA – у здорових осіб становить 

4 – 6% від загального гемоглобіну.) 

Лікування та догляд: 

I тип :  

Дієта, стіл № 9 

режим фізичних навантажень при глікемії не вище 13 ммоль/л 

інсулінотерапія 

II тип :  

Робота над власною вагою  копітка. Для зручності рахувати калорійність в 

хлібних одиницях 1 ХО підвищує рівень глюкози на 2ммоль/л, 1 ХО  - 1-2 од. 

інсуліну. 

Режим фізичних навантажень. Мінімальна щоденна норма ходьби для 

дорослих 10-20 тис.кроків або ходьба прискореним темпом до 30 мін/добу. 

Інсулінотерапія: 



при ургентних ситуаціях : інсулін короткої дії, термін дії складає 6-8 годин 

для постійного лікування пролонговані інсуліни: Індар, Новонордикс 

1табл. - 12-16 ед. інсуліну 

для уточнення дози інсуліну, що вводиться, використовується проведення: 

глікемічного профілю  7 разів (натщесерце, до сніданку, після сніданку, до 

обіду, після обіду, до вечері, після вечері) 

глюкозуричного профілю (8-14, 14-20, 20-2, 2-8) 

їжа приурочується до введення інсуліну щоб уникнути гіпоглікемії: при 

використанні інсуліну короткої дії - через 0,5 години після введення. 

У лікуванні кетоацідотіческойкоми використовують великі дози інсуліну 

(переважно в / в крапельно зі швидкістю 8-10 ОД на годину). Для зменшення 

явищ ацидозу в / в крапельно вводять ізотонічний розчин хлориду натрію, 4% 

розчин бікарбонату натрію, інші електроліти (до 3 л і більше на добу), 

підшкірно - кордіамін, камфору, кофеїн. 

При передозуванні інсуліну можливе падіння вмісту глюкози в крові нижче 

нормального рівня (гіпоглікемія). Клінічно гіпоглікемічністану проявляються 

слабкістю, пітливістю, почуттям голоду, серцебиттям, запамороченням, 

тремтінням кінцівок, іноді - психічним порушенням і втратою орієнтації. У 

більш важких випадках виникає гіпоглікемічна кома, що виявляється втратою 

свідомості, блідістю шкірних покривів, розвитком судом; іноді можливий 

летальний результат. 

При появі ознак гіпоглікемії хворий повинен негайно з'їсти шматочок білого 

хліба, кілька шматочків цукру або цукерок, ложку меду або варення, випити 

склянку солодкого чаю. Якщо стан не поліпшується, прийом солодощів варто 

повторити. При розвитку гіпоглікемічної коми необхідно ввести 

внутрішньовенно 40-60 мл 40% розчину глюкози. 

Хвороби гіпофіза 

Гіпофіз - центральна залоза внутрішньої секреції - розташований в 

гіпофізарній ямці турецького сідла клиновидної кістки. 



Гіпофіз регулює функції периферичних залоз внутрішньої секреції - 

щитоподібної, надниркових залоз, статевих 

Передня доля( аденогіпофіз) виробляє пептидні гормони 

адренокортикотропний - стимулює кору надниркових залоз 

тиреотропний - стимулює щитоподібну залозу 

соматотропний - стимулює ріст і розвиток скелету 

Гонадотропні (фолітропін і лютропін) – стимулятори функції статевих залоз 

β- і γ-ліпотропні гормони - ліполітична дія 

У проміжній долі виробляється: 

меланотропний гормон - стимулює біосинтез шкірного пігменту меланіну 

У задній долі містяться: 

Вазопресин - антидіуретичний гормон – сприяє зменшенню діурезу 

окситоцин - стимулює мускулатуру матки, регулює лактацію 

Акромегалія 

Захворювання, що обумовлене підвищенням продукції соматотропного 

гормону і характеризується диспропорційним зростанням скелета, м'яких 

тканин і внутрішніх органів 

Симптоми: 

міняється зовнішній вигляд: змінюються пропорції особи - збільшення 

щелепи(підборіддя стає масивним, виступає вперед), збільшення надбрівних 

дуг, вилицюватих кісток, вушних раковин, носа, губ, мови 

збільшуються кисті і стопи( переважно завширшки), тому доводиться часто 

міняти розмір кілець, рукавичок, взуття 

між зубами з'являються проміжки, зуби нижньої щелепи виступають вперед в 

порівнянні із зубами верхньої щелепи 

збільшується потиличний горб 

шкіра потовщена, збирається в складки, посилюється її пітливість і сальність 

грудна клітка збільшена в об'ємі, міжреберні проміжки розширені 

гіпертрофія серця, інших внутрішніх органів 

з'являється артеріальна гіпертензія 



головний біль, болі в руках, суглобах, в поперековій області, в м'язах 

імпотенція у чоловіків, розлади менструального циклу у жінок 

Лікування: 

нейрохірургічний метод - видалення аденоми гіпофіза 

Метод трансфеноїдальної мікрохірургії аденом гіпофіза дозволив розширити 

показання до оперативного лікування акромегалії. Метод дозволяє 

візуалізувати пухлину гіпофіза і робити повну резекцію аденоми, уникаючи при 

цьому можливого ушкодження перехрещення зорових нервів. Успішне 

видалення аденоми зі зниженням базального рівня СТГ нижче 5 нг/мл 

спостерігається у 80-90 % оперованих хворих. Післяопераційні ускладнення 

(скороминучий нецукровий діабет, ринорея, синусит, менінгіт, парез черепних 

нервів) зустрічаються менш ніж у 5 % оперованих. Недостатність 

гонадотропної, тиротропної і адренокортикотропної функцій гіпофіза різної 

міри спостерігають у 3-60 % оперованих хворих. 

променева терапія 

лікарська терапія:   

парлодел - блокує соматотропну секрецію; 

сандростатин - знижує секрецію соматотропіну; 

симптоматична терапія - лікування цукрового діабету, артеріальною 

гіпертензії, міокардіодистрофії, порушень функції печінки, хронічної серцевої 

недостатності 

Хронічна недостатність надниркових залоз (хвороба Аддісона, бронзова 

хвороба) 

Хронічна надниркова недостатність (хвороба Аддісона) є наслідком 

первинного ушкодження більш ніж 90% клітин коркового шару наднирників, 

при якому виникає значний дефіцит глюкокортикоїдних (та/або 

мінералокортикоїних) гормонів у крові хворих. 

Етіологія: 

Первинна ідіопатична атрофія кори наднирників (у 50-60% випадків), 

зумовлена аутоімунним ураженням наднирників  



Туберкульозне ураження. 

Гемохроматоз та склеродермія. 

Метастази злоякісних пухлин (рак легенів, молочних залоз, інших органів). 

Адреналектомія (при пухлинах наднирників, хворобі Іценка-Кушинга). 

Лікування цитостатиками. 

Довготривала терапія препаратами глюкокортикоїдів. 

Некроз наднирників при синдромі набутого імунодефіциту (СНІД). 

Симптоми: 

Захворювання спостерігається частіше у чоловіків 30-40 років. 

Слабкість і втомлюваність 

Втрата маси тіла 

Зміни на шкірі (ділянки гіперпігментації – темні ділянки на закритих і 

відкритих частинах тіла)  

Анорексія, нудота, блювота, біль у животі 

Закрепи, проноси 

Підвищена потреба вживання солі 

Біль у м’язах  

Крім зазначених, спостерігається атрофія м’язів, формується 

міокардіодистрофія, при довготривалому перебігу захворювання 

спостерігається атрофія статевих органів, зменшення вторинних статевих ознак. 

Лікування: 

Лікування туберкульозу (у разі підтвердження туберкульозної етіології 

захворювання. 

Режим запобігання стресам, заборона фізичних навантажень, роботи у нічний 

час), лікувальне харчування (спрямоване на відновлення маси тіла хворого, має 

включати достатню кількість білків, вітамінів, макро- та мікроелементів); у 

раціон харчування хворих включають блюда зі свіжих овочів, фруктів, соки, 

препарати аскорбінової кислоти 0,25-0,3 г 2-3 рази на добу; важливим є 

досолювання їжі. 



Замісна глюко- та мінералокортикоїдна терапія : кортизон, гідрокортизон; 

фторгідрокортизон флоринеф  – синтетичні мінералокортикоїди. 
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Тестові запитання по темі 

вірна відповідь А 

1. Молода жінка втратила за 3 місяці 8 кг ваги, скаржиться на серцебиття, 

потовщення шиї, відчуття “комка” при ковтанні, дратливість, тремтіння пальців 

рук, випинання очей, субфебрильну температуру. Найбільш вірогідний 

попередній діагноз? 

A Тиреотоксикоз 

B Істерія. 

C Пухлина мозоку. 



D Хроніосепсіс. 

E Ревматизм. 

2. Хворий на цукровий діабет 50 років, Після виникнення фурункульозу шкіри і 

призначення антибіотиків, відмінив глібенкламід. Стан хворого погіршився, 

підсилилась спрага, сухість, діурез - 4,5 л/добу, знепритомнів. Об’єктивно: 

Шкіра суха. Дихання поверхове, прискорене. РS – 100/хв, АТ- 90/40 мм рт.ст. 

Тони серця глухі. Живіт м’який. Печінка - +5 см. Глікемія 43 ммоль/л., реакція 

на ацетон у сечі негативна, глюкозу - позитивна. Визначити характер стану. 

A Гіперсмолярна кома 

B Кетоацидотична кома 

C Інфекційно-токсичний шок 

D Діабетичний кетоацидоз 

E Лактоацидотична кома 

3. Хвора К., 42 років. Має зріст 162 см, масу тіла 87 кг, ІМТ= 33, кг/м2. 

Загальний стан задовільний. Тони серця глухі, при аскультації шуми не 

прослуховуються. ЧСС - 72/хв. В легенях дихання везикулярне. Нижній край 

печінки виступає на 1,5-2 см з-під н/краю правого підребер’я. Набряків не 

спостерігається. Звернулась на консультацію до ендокринолога з метою 

визначення ожиріння, його ступеню, засобів лікування. АТ: справа – 140/90 мм 

рт.ст., зліва – 145/85 мм рт.ст. Визначте тип ожиріння та його ступінь? 

A Аліментарно-конституційне ожиріння, 1 ст. 

B Аліментарно-конституційне ожиріння, 2 ст. 

C Аліментарно-конституційне ожиріння, 3 ст. 



D Гіпоталамічне ожиріння 2 ст. 

E Надлишкова вага 

4. Родичі жінки 78 років, звернулись до дільничного терапевта у зв’язку з її 

різким схудненням на фоні поганого апетиту, апатією, м’язовою слабкістю. 

Об’єктивно: хвора загальмована, зниженого харчування. Серцеві тони 

неритмічні, миготлива аритмія. АТ - 150/70 мм рт.ст. Живіт м’який, 

безболісний. Печінка збільшена на 3 см. Ноги набряклі. Крупний тремор 

пальців витягнутих рук. При пальпації щитоподібної залози - в правій долі 

вузол 1,5 см в діаметрі. Встановіть попередній діагноз. 

A Одновузловий токсичний зоб 

B Кардіосклероз 

C Виражений атеросклероз мозкових судин 

D Рак шлунку 

E Хвороба Паркінсона 

5. Хвора 67 років, страждає на цукровий діабет протягом 3-х років. Отримує 

глібенкламід у дозі 10 мг на добу. В результаті аварії отримала опіки 2-3 ст. на 

40% поверхні тіла. У реанімаційному відділенні хвору турбували слабкість, яка 

посилювалась кожний день, періодичні судоми м’язів кінцівок. На 10 добу 

з’явилось часте, поверхове дихання. Шкіра та слизові оболонки сухі, тургор 

різко знижений. АТ- 50/10 мм рт.ст. Пульс – 130 уд./хв. Печінка збільшена на 

4,0см. Визначаються патологічні сухожильні рефлекси. Олігурія. Кетонурія 

відсутня. Клінічні ознаки якої коми зображені в задачі? 

A Гіперосмолярна діабетична кома 

B Гіпоглікемічна кома 



C Лактат-ацидотична діабетична кома 

D Кетоацидотична діабетична кома 

E Печінкова кома 

6. Хворий 63 років, страждає на цукровий діабет, тип 2. Отримує глібенкламід у 

дозі 15 мг на добу та метформін - 1000 мг на добу. Після фізичного 

навантаження відчув слабкість, запаморочення, задишку, незначний біль в 

ділянці серця. А/Т 70/30 мм рт.ст. Пульс – 110 уд./хв. За даними ЕКГ: 

куполоподібний підйом сегменту SТ, депресія сегменту SТ в реципрокній зоні, 

поява зубця QS. Хворого госпіталізовано до інфарктного відділення. Яка 

цукрознижуюча терапія необхідна хворому? 

A Перевести на інсулінотерапію 

B Залишити попередню терапію 

C Відмінити метформін 

D Відмінити глібенкламід 

E Відмінити метформін та глібенкламід, призначити гліклазид 

7. До ендокринолога звернулася мати дівчинки 4-х років зі скаргами на 

неправильну будову зовнішніх статевих органів: гіпертрофію клітора, великі 

статеві губи, що нагадують мошонку, прискорений ріст, появу аксилярного та 

лобкового оволосіння, зниження тембру голосу. Яке обстеження необхідно 

провести для підтвердження діагнозу? 

A Визначення 17 – ОН – прогестерону сироватки крові та екскреції 17 – 

кетостероїдів з сечею. 

B Каріотипування 



C Визначення АКТГ у крові 

D Визначення ТТГ у крові 

E Визначення кісткового віку 

8. Хворий 57 років, з діагнозом цукровий діабет тип 2, Внаслідок харчового 

отруєння відмінив цукрознижуючу терапію.Зберігається біль у животі, зростає 

спрага. На момент обстеження глікемія - 45 ммоль/л, глюкозурія 50 г/л. При 

огляді: реагує на питання, значна дегітратація, шкіра суха, дихання поверхневе, 

часте, тахікардія. АТ - 80/60 мм рт.ст. Реакція сечі на ацетон негативна. 

Встановіть попередній діагноз? 

A Гіперосмолярна кома 

B Лактацидемічна кома 

C Кетоацидотична кома 

D Церебральна кома 

E Інфекційно-токсичний шок 

9. Хворий 58 р. страждає на туберкульоз. За останні кілька тижнів значно 

підсилилась загальна слабкість, з’явився ціаноз, болі у животі, нудота, 

періодичне блювання, запах ацетону з роту, гіперпігментація шкірних складок. 

Об’єктивно: загальний стан важкий, АТ - 80/40 мм. рт. ст., П - 124/хв., БАК: 

натрій – 125 ммоль/л, хлориди – 74 ммоль/л, калій – 5,7 ммоль/л, глюкоза – 3,5 

ммоль/л, сечовина – 14 ммоль/л; в сечі: білок – 0,66 г/л, лейкоцити – 10-12 в п/з, 

еритроцити – 5-6 в п/з, циліндри – поодинокі. Яке з досліджень дозволить 

встановити діагноз? 

A Визначення концентрації кортизолу в крові 

B Визначення концентрації креатиніну в крові 



C Визначення концентрації лужної фосфатази в крові 

D Визначення концентрації діастази в сечі 

E Визначення концентрації кетонових тіл в сечі 

10. Хворий 48 років на протязі 3 років відмічає підвищення артеріального тиску 

в межах 180/120–200/100 мм рт.ст. Гіпотензивна терапія малоефективна. Скарги 

на м'язову слабкість, сухість у роті, поліурію, головний біль. Натрій плазми 

крові–155 ммоль/л, калій-3,6 ммоль/ь. Яка найбільш імовірна причина 

артеріальної гіпертензії. 

A Первинний гіперальдостеронізм 

B Феохромоцитома 

C Гіпертонічна хвороба 

D Ниркова гіпертензія 

E Хвороба Іценка-Кушінга 

11. Жінка 36 років скаржиться на головний біль, парестезії, м`язову слабкість, 

судоми, спрагу, поліурію. Об’єктивно: температура - 36,6оС, ЧДР – 18/хв., 

пульс - 92/хв., АТ – 180/110 мм рт. ст. Підвищеного харчування. На ЕКГ – 

зниження сегменту ST. Вміст калію у сироватці крові знижений, натрію – 

підвищений, активність реніну плазми значно знижена, концентрація 

альдостерону підвищена. Сеча: питома вага протягом доби не перевищує 1,008-

1,011, реакція лужна. Спіронолактоновий тест позитивний. КТ: правий 

наднирник збільшений. Який діагноз найбільш вірогідно можна поставити 

хворій? 

A Синдром Кона 

B Феохромоцитома 



C Синдром Іценко-Кушинга 

D Андростерома 

E Нецукровий діабет 

12. Хвора на цукровий діабет 68 років скаржиться на спрагу, сухість у роті, 

часте сечовиділення, переважно уночі. Погіршення після вживання діуретиків з 

приводу гіпертензії. Об'єктивно: температура – 36,7оС, ЧДР – 22 за хв., пульс – 

108 уд./хв., АТ – 100/60 мм рт. ст. Сопор. Шкіра суха, тургор знижений, очні 

яблука м’які. В крові: глюкоза – 32 ммоль/л, калій, натрій та хлориди 

підвищені. Ht – 56%, лейкоцити – 11,5 Г/л. Кетони в сечі відсутні. Який розчин 

необхідно призначити хворій для регідратації? 

A 0,45% натрію хлориду 

B 0,9% натрію хлориду 

C 4% натрію гідрокарбонату 

D 10% глюкози 

E 5% глюкози 

13. Жінка 45 років скаржиться на підвищення артеріального тиску, надлишкову 

вагу, підвищену втомлюваність. Має надлишкову вагу з дитинства. Мати та 

старший брат страждають на ожиріння. Об'єктивно: температура – 36,6оС, ЧДР 

– 20 за хв., пульс – 88 уд./хв., АТ – 160/95 мм рт. ст. Зріст 166 см, вага 95 кг. 

Шкіра суха, чиста, пігментно-сосочкова дегенерація. Підшкірна жирова 

клітковина розвинена надлишково, рівномірно. Набряків немає. В легенях 

дихання везикулярне. Тони серця приглушені, ритмічні. Живіт м’який, 

безболісний. Який найбільш імовірний механізм розвитку ожиріння у хворої? 

A Аліментарно-конституційний 



B Гіпооваріальний 

C Гіпоталамічний 

D Церебральний 

E Наднирниковий 

14. В хворого 36 років скарження на тривалі, тупі болі у ділянці серця, задишку 

при фізичному навантаженні, загальну слабкість, сухість шкірних покривів, 

значне збільшення маси тіла за останні півроку. Біля 2-х років тому переніс 

операцію з приводу дифузно-вузлового зоба. АТ – 110/90 мм рт. ст., пульс 57 

уд/хв. Аускультативно: послаблення серцевих тонів, перкуторно – збільшення 

всіх меж серця. На ЕКГ: зниження вольтажу всіх зубців, порушення 

внутришньошлуночкової провідності. УЗД: зон гіпо- і акінезії нема, фракція 

викиду – 60%. Яка найбільш імовірна причина кардіалгій в цього хворого? 

A Мікседема 

B Тиреотоксикоз 

C Ексудативний перикардит 

D Нейро-циркуляторная дистонія 

E Стенокардія спокою 

15. Хвора М., 36 років, скаржиться на задишку під час ходьби, серцебиття, 

появу набряків ввечері. Ріст - 164 см, маса тіла - 104 кг. Об"єктивно: хвора 

підвищеного живлення. Тони серця ослаблені, тахікардія. Менструальний цикл 

не порушений, цукор крові - 5,6 ммоль/л, функціональні проби з введенням 

АКТГ не порушені. На рентгенограмі турецького сідла патології не виявлено. 

Про яке захворювання слід думати? 

A Аліментарне ожиріння 



B Клімакс 

C Гіпофізарне ожиріння 

D Цукровий діабет 

E Синдром Іценко-Кушинга (первинний гіперкортицизм 

16. Хворий 37 років скаржиться на загальну слабкість, схуднення, значну 

спрагу (вживає до 7 л на добу), поліурію. Об`єктивно: шкіра і язик сухі. Межі 

серця не змінені, пульс – 80 уд./хв. Аналіз сечі: питома вага-1006, лейкоцити 2-

6 в полі зору. Аналіз крові без змін. Ваш попередній діагноз? 

A Нецукровий діабет 

B Гострий пієлонефрит 

C Цукровий діабет 

D Первинний альдостеронізм 

E Гострий гломеруло нефрит 

17. Жінка 32 років хворіє 3 місяці. Скарги на значну пітливість, серцебиття 

схуднення. Апетит збережений. Об`єктивно: вага 55 кг, зріст 165 см. АТ 140/60 

мм.рт.ст., позитивний симптом Марі. Щитовидна залоза збільшена рівномірно, 

конфігурація шиї змінена. Ваш діагноз? 

A Дифузно-токсичний зоб 

B Підгострий тиреоідіт 

C Аутоімунний тиреоідіт 

D Рак щитовидноі залози 



E Лімфогрануломатоз 

18. Хвора 25 років. 3 роки тому була операція з приводу дифузно-токсичного 

зобу. Скарги на серцебиття, подразливість, незначну слабкість. Об`єктивно: 

зріст - 165 см, вага - 62 кг, пульс - 100 за хв., шкіра волога, бліда, права частка 

щитовидної залози болюча, збільшена, рухома, ліва - не пальпується, 

позитивний симптом Марі. Ваш діагноз? 

A Рецидив дифузно-токсичного зобу 

B Аутоімуний тиреоідіт 

C Аденома щитовидної залози 

D Гіпопаратіреоз 

E Гіперпаратіреоз 

19. Хворий 54 років скаржиться на стомлюваність, збільшення щитовидної 

залози, слабкість, набряки на обличчі. Хворіє протягом 3 років. Об`єктивно: 

зріст - 160 см, вага - 94 кг, обличчя пастозне, шкіра суха, волосся рідке, пульс - 

60 за хв., АТ - 100/60 мм.рт.ст. Щитовидна залоза збільшена, щільна, рухома, не 

болюча. Основний обмін - 14%. Які ліки необхідні? 

A Тироксин 

B Гипотіазід 

C Преднізолон 

D Мерказолііл 

E Адреналин 



20. Чоловік 70 років, перебуває у коматозному стані. Хворіє на цукровий діабет 

15 років, дієти не дотримується, протидіабетичні препарати не приймає. 

Об’єктивно. Дихання часте, поверхневе. АТ - 70/30 мм рт.ст. Пульс 

ниткоподібний. Виражена сухість шкіри і слизових оболонок, різке зниження 

тургору шкіри та тонусу очних яблук. Температура тіла 38оС. Двобічний 

ністагм. Сухожильні рефлекси відсутні. Запах ацетону з рота не відчувається. 

Глюкоза крові 19 ммоль/л, осмолярність плазми 320 мосм/л Які зміни в 

біохімічному аналізі крові супроводжують такий стан? 

A Азотемія 

B Гіпопротеінемія 

C Гіпербілірубінемія 

D Гіперлактацидемія 

E Кетонемія 

 

 

 



 

 


