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«Эндокринология, соның ішінде балалар эндокринологиясы» мамандығы бойынша
резидентураға қабылдау емтиханына дайындық сұрақтары

1. Қант диабетінің 1 типі. Этиологиясы, патогенезі, клиникасы, емі.
2. Қант диабетінің 2 типі: этиологиясы, патогенезі, емдеу принциптері.
3. Қант диабеті диагностикасының критерийлері.
4. Көмірсу алмасуының бұзылуы критерийлері, преддиабет туралы түсінік.
5. Қант диабетінің 1 жəне 2 типтерінің дифференциалды диагностикасы.
6. Кетоацидоздық кома: себептері, патогенезі, диагностикасы, емдеу принциптері.
7. Гипогликемиялық кома: себептері, патогенезі, клиникасы, диагностикасы жəне емі.
8. Диабеттік нефропатия: патогенезі, жіктелуі, диагностикалық критерийлері жəне əр түрлі

сатыларындағы емі.
9. Помпалы  инсулинді терапияға көрсеткіштер, жұмыс принципі.
10. Диабеттік табан синдромы. Жіктелуі, диагностикалау əдістері, емі.
11. Гипер- жəне гипогликемиялық комалардың дифференциалды диагностикасы.
11. Инсулинді қант деңгейін төмендететін дəрілік заттар: негізгі класстары, қант төмендету

əсерінің механизмі.
12. Гиперосмолярлы кома: себептері, патогенезі, емдеу принциптері.
13. Қант диабетінің 2 типімен науқастарға инсулинді терапияның көрсеткіштері мен

принциптері.
14. Диабеттік ретинопатия. Жіктелуі, патогенезі, клиникасы, емі.
15. Қант диабеті асқынуларының жіктелуі.
16. Диабеттік нейропатия. Жіктелуі, патогенезі, клиникасы, диагностикасы, емдеу

принциптері.
17. Автономды диабеттік нейропатия, клиникалық көріністері, диагностикасы, емі.
18. Жүкті əйелдерде көмірсу алмасуының ерекшеліктері.
19. Гестационды қант диабеті, диагностика критерийлері, емдеу принциптері.
20. Инсулиндердің сипаттамасы жəне жіктелуі.
21. Қант диабетінің 1 типімен науқас жүкті əйелдерді емдеу принциптері. ҚД компенсациялау

критерийлері.
22. Диабет Мектебінің негізгі жұмыс принциптері.
23. Қант диабеті 2 типінің диетотерапиясы.
24. Қалқанша безінің анатомиясы мен физиологиясы. Тиреоидты гормондарды синтездеу

кезеңдері.
25. Қалқанша без патологияларын диагностикалау əдістері.
26. Жайылмалы уытты жемсау (Грейвс ауруы): этиологиясы, патогенезі, клиникасы, емі.
27. Жасөспірімдерде жайылмалы уытты жемсаудың клиникалық көріністерінің ерекшеліктері.
28. Егде жастағы адамдарда жайылмалы уытты жемсаудың клиникалық көріністерінің

ерекшеліктері.
29. Жайылмалы уытты жемсаумен науқастарды оперативті емдеуге көрсеткіштер (Грейвс

ауруы). Науқастарды операцияға дайындау.
30. Тиреотоксикалық криз. Себептері, патогенезі, клиникасы, диагностикасы жəне емі.
31. Гипотиреоз синдромы, жіктелуі, диагностикасы жəне емдеу принциптері.
32. Туа пайда болған гипотиреозды анықтауға арналған скринингті жүргізу кезеңдері.
33. Эндемиялық жемсау. Емдеу жəне алдын алу принциптері.
34. Жедел тиреоидит. Этиологиясы, патогенезі, клиникасы, емі.
35. Жеделдеу тиреоидит: этиологиясы, патогенезі, клиникалық көріністері, дифференциалды

диагностикасы, емі.
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36. Гипотиреоидты кома. Этиологиясы. Патогенезі. Клиникасы. Емдеу принциптері.
37. Тиреоидты статустың жүкті əйелдердегі ерекшеліктері Жүктілік мерзіміне байланысты ТТГ

нормативтері.
38. Аутоиммунды тиреоидит. Патогенезі, клиникасы, диагностикасы, емі.
39. Грейвс ауруын емдеу принциптері, тиреотоксикозды компенсациялау критерийлері.
40. Фосфор-кальций алмасуын реттелуі.
41. Біріншілік гиперпаратиреоз: патогенезі, диагностикасы, клиникасы, емі.
42. Гипопаратиреоидты криздің себептері, патогенезі, шұғыл емі.
43.  Операциядан кейінгі гипопаратиреоз: клиникасы, емі.
44. Гипофиздің анатомиясы мен физиологиясы.  Гипоталамус-гипофиз-перифериялық

эндокринді бездер жүйесінің жқмыс принциптері.
45. Гипоталамо-гипофизарлы жүйе жұмысының реттелуі.
46. Иценко-Кушинг синдромы. Этиологиясы, клиникасы, диагностикасы, емі.
47. Акромегалия жəне гигантизм. Этиологиясы, патогенезі, орынбасушы емнің принциптері.
48. Акромегалия емінің негізгі принциптері.
49. Гиперпролактинемиялық синдром. Этиологиясы, клиникасы, диагностикасы, емі.
50. Қантсыз диабет. Этиологиясы, клиникасы, диагностикасы, емі.
51. Гипоталамустық синдром: жіктелуі, этиопатогенезі, клиникасы, диагностикасы, емдеу

принциптері.
52. Бүйрек үсті безінің анатомиясы, физиологиясы стероидты гормондардың сипаттамасы.

Бүйрек үсті безі жұмысының реттелуі.
53. Біріншілік созылмалы бүйрек үсті безі жеткіліксіздігі: этиологиясы, патогенезі, клиникалық

көріністері, орынбасушы терапия.
54. Аналық безінің поликистоз синдромы. Этиологиясы, патогенезі, клиникасы, емі.
55. Кортикоэстрома.Этиологиясы, патогенезі, клиникасы, емі.
56. Феохромоцитома: патогенезі, клиникалық көрінісі,  диагностикасы, емі.
57. Екіншілік бүйрек үсті безі жеткіліксіздігі. Этиологиясы, патогенезі, клиникасы, емдеу

принциптері.
58. Альдостерома.Этиологиясы, патогенезі, клиникасы, емі.
59. Жедел бүйрек үсті безі жеткіліксіздігі. Этиологиясы, патогенезі, клиникасы,

диагностикасы, шұғыл емдеу принциптері.
60. Гиперкортицизм синдромының диагностикасында қолданылатын сынамалар.

Көрсеткіштер, жүргізу хаттамасы, нəтижелерді талдау.
61. Семіздік. Жіктелуі, этиологиясы, клиникасы, диагностикасы, емі.
62. Метаболизмдік синдром: анықтамасы, компоненттері, патогенезі, диагностика

критерийлері, НОМА индексін есептеу.
63. Жастық андрогенді жеткіліксіздік. Клиникасы, диагностикасы, емі.
64. Патологиялық климакс: патогенезі, клиникасы, асқынулары, орынбасушы терапияның

принциптері.
65. Патологиялық климакстың орынбасушы гормональды терапиясы.
66. Аменорея: жіктелуі, этиологиясы, емдеу принциптері.
67. Əйелдердегі эндокринді бедеулік. Диагностика жəне емдеу принциптері.
68.Ерлердегі біріншілік гипогонадизм: этиологиясы, клиникалық көріністері, дифференциалды

диагностикасы, орынбасушы емі.
69. Остеопороз, жіктелуі, диагностика əдістері жəне емдеу принциптері.


