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Тема 11. Гормональні препарати, їх синтетичні замінники та 

антагоністи. 

 

План. 

1. Препарати гормонiв гiпoфiзa та гiпоталамiчнi гормони, що гальмують рiст. 

 

2. Препарати, якi застосовують при порушеннi функцiї щитоподiбної та 

прищитоподiбної залоз. 

 

3. Протидiабетичнi засоби. 

 

4. Препарати гормонiв кiркової речовини надниркових залоз та ix синтетичнi 

аналоги. 

 

5. Препарати жiиочих статевих гормонiв. Контрацептивнi (протизаплiднi) 

засоби. 

 

6. Препарати чоловiчих статевих гормонiв (андрогени) Анаболiчнi стероїди. 

 

Завдання до практичного заняття. 

 

Дайте відповідь на такі питання: 

 

1. Що таке гармони i в чому полягають особливостi гормонотерапії? 

 

2. Який механiзм дiї i застосування пpeпapaтiв гормонiв гinофiза? 

 

3. Якi засоби використовують при порушеннях функцiї щитоnодiбної 

залози? 

 

4. Як дiють на органiзм гармони прищитоподiбної залози i якi засоби 

використовують при надлишковiй її функцiї? 

 

5. Якi є типи цукрового дiабету i якi групи пpeпapaтiв для лiкування 

пацiєнтiв з цим захворюванвям використовують? 

 

6. Назвiть ускладнення iнcyлiнoтepaпії та методи запобiгання їм. 

 

7. Назвiть основнi види дiї та групи глюкокортикоїдiв. Якi показання до 

застосування та ускладнення спричинюють ГКС? 

 

8. Якi є групи пpeпapaтiв статевих гормонiв? Зробiть їхнiй 

фармакотерапевтичний аналiз. 

 

9. Чому анаболiчнi засоби не належать до чоловiчих статевих гормонiв. 



Тести: 

 

1. Водна витяжка з твердих частин рослин - це: 

  

1. У пацiєнта енурез. Якi гормональнi препарати призначив лiкар 

для лiкування: 

  

а) кортикотропiн;  

б) соматотропiн;  

в) адiуретин; 

г) окситоцин;  

д) iнсулiн? 

 

2. Хвора на гiпотиріоз скаржиться на мерзлякуватiсть, сонливiсть. 

При обстеженнi - набряк обличчя, слизових оболонок носоглотки, язика, 

товстi нiс i губи, звуження очних щiлин, суха i холодна шкiра. Який засiб 

буде призначено для лiкування: 

 

а) iнсулiн; 

б) левотироксин;  

в) мерказолiл; 

г) паратиреоїдин;  

д) адiурекрин? 

 

3. У пацiєнта виявлено пiдвищений рiвень гормонiв у кровi. При 

обстеженнi - пiтливiсть, тахiкардiя, розширення очних щiлин, 

зменшення маси тiла. Визначте, якi антитиреоїднi засоби призначив 

лiкар: 

 

а) кальцитонiн;  

б) глiбенкламiд;  

в) прогестерон;  

г) мерказолiл ;  

д) ретаболiл. 

 

4. Пацiєнту лiкар призначив введення 24 ОД iнсулiну. Який об'єм 

препарату набере медсестра в шприц: 

 

а) 0,2 мл; 

б) 0,4 мл; 

в) 0,6 мл; 

г) 0,8 мл; 

д) 1 мл? 

 

 



 

5. Кожна одиниця iнсулiну сприяє засвоєнню: 

 

а) 1-2 г цукру;  

б) 4-5 г цукру ;  

в) 9-10 г цукру;  

г) 20 г цукру;  

д) 50 г цукру . 

 

6. Яку пораду повинна дати медсестра дитинi, хворiй на цукровий 

дiабет, пiсля iн'єкцiї iнсулiну: 

 

а) випити вiдвар шипшини;  

б) поїсти; 

в) вiдпочити; 

г) пити молоко, мiнеральнi лужнi води;  

д) прийняти фестал? 

 

7. Пацiєнт з цукровим дiабетом I типу тривалий час уводив собi 

iнсулiн тiльки в зовнiшню поверхню стегна. Виникнення якої 

потенцiйної проблеми вiн провокує: 

 

а) алергiйну реакцiю;  

б) лiподистрофiю; 

в) тромбофлефiт;  

г) iнфiльтрат; 

д) абсцес? 

 

8. У пацiента виник гiпоглiкемiчний стан. Яку допомогу доцiльно 

надати: 

 

а) дати солодкий чай з булкою; 

б) увести iнсулiн;  

в) дати мiцну каву; 

г) надати положення лежачи;  

д) увести кордiамiн? 

 

9. У хворого на цукровий дiабет розвинулася дiабетична кома. 

Який iз препаратiв ви пiдготуєте для надання невiдкладної допомоги: 

 

а) 5 % розчин глюкози;  

б) 40 % розчин глюкози;  

в) iнсулiн короткої дiї;  

г) iнсулiн довгої дії; 

д) iзотонiчний розчин натрiю хлориду? 



10. Пацiєнтовi з II типом цукрового дiабету лiкар призначив 

препарати, якi посилюють утворення ендогенного iнсулiну. Визначте 

засоби: 

 

а) манiнiл, бутамiд; 

б) преднiзолон, мазипредон;  

в) метформiн, iзодибут; 

г) дуфастон, прогестерон;  

д) актрапiд, хумулiн. 

 

11. Для комплексного лiкування анафiлактичного шоку лiкар 

призначив гормон кори надниркових залоз. Визначте препарат: 

 

а) прогестерон, туринал; 

б) преднiзолон , метилпреднiзолон;  

в) кортикотропiн, соматотропiн; 

г) iнсулiн , хумулiн; 

д) ретаболiл, метандростенолон . 

 

12. Який гормональний засiб було призначено при загрозi аборту:  

 

а) iнсулiн , актрапiд; 

б) окситоцин, пiтуїтрин; 

в) естрон, мiкрофоллiн; 

г) дуфастон, прогестерон;  

д) гонадотропiн? 

 

Задачi 

 

1. Складiть рецептурний пропис на: 

- тиреоїдин; 

-             iнсулiн; 

- преднiзолон у формi мазi; 

-             естрон; 

- прогестерон. 

Систематизуйте цi засоби за фармакологiчними групами. 

 

2.           До аптеки надiйшли препарати: туринал, тестенат, хумулiн, 

еутирокс, мiкрофоллiн, три·регол, метилпреднiзолон, ультратард , дуфастон, 

мерказолiл, антеонiн, флуцинар, пульмiкорт, левотироксин, суiнсулiн-лонг. 

 

Систематизуйте їx за фармакологiчними групами. 

 

3. Пацiєнтовi призначено введення 50 ОД iнсулiну протягом доби. 

Обчислiть рiвень глюкози за добу в сечi цього пацiєнта. 


