
Atestační otázky z endokrinologie pro pediatry  2006 
1/ Kongenitální adrenální hyperplazie 
  dif.diagnostika uzlové strumy a možnosti léčby 
   hypoparatyreosa a pseudohypoparatyreosa 
2/ aktivace gonadální osy in utero a postnatálně- minipuberta    

 maldescensus testis 
  tyreotoxikóza: klasifikace, dg., léčba, dlouhodobé důsledky 
3/ Obezita u dětí a dospívajících                  
 dif.dg. obojetného genitálu u novorozence a kojence 
  hypotyreóza : klasifikace, dg., léčba, dlouhodobé důsledky 
4/ centrální hypogonadismus   

choroby z jódového deficitu,     
hyposomatotropismus v dospělosti 

5/ Genetické faktory v patogenezi obezity                               
 telarché praecox,   

medulární karcinom štítné žlázy 
6/ hyperkortizolismus v dětství a dospívání,   

hypogonadismus u dívek,       
syndrom MEN 

7/ hypokortikalismus v dětství a dospívání 
 obezita v dětství a adolescenci,  

hyperparatyreosa 
8/ kalcitriol a  kalciový metabolismus v dětství a dospívání 
 syndrom polycystických ovarií v dospívání,  

farmakoterapie obezity                                          
9/ hyperparatyreosa v dětství a dospívání,  

pozdní následky onkologické léčby v dětství a dospělosti   
   endokrinní příčiny hypokalemie 
10/ genově podmíněná endokrinní onemocnění dětí a dospívajících 

kongenitální hypotyreosa   
andropausa 

11/ intrauterinní růstová retardace- -důsledky a přístup  
 tuková tkáň jako endokrinní orgán             
  malignity štítné žlázy – dg., léčba, dispenzarizace 
12/ růstová křivka a její hodnocení, strategie léčby růstovým hormonem   
 endokrinopatie a porucha energetické bilance  
  subklinické endokrinopatie 
13/ hyperfunkce štítné žlázy u dětí a dospívajících  

poruchy zevního genitálu u chlpaců 
  genetické faktory v patogenezi obezity                   
14/ psychické změny u dětských a dospívajících endokrinopatů 
 poruchy příjmu potravy ( u dospívajících)                                  
  autoimunitní endokrinopatie  
15/ receptorová onemocnění v dětské endokrinologii  
 gynekomastie 
  diabetes insipidus a SIADH 
16/ fyziologická sexuální diferenciace in utero 
 hypoglykemie v dětství, endokrinně podmíněná 
  menopausa 
17/ pubertas praecox 



 
 malnutrice v dětském věku – endokrinní souvislosti 
  endokrinní orbitopatie 
18/ pubertas tarda  
 syndrom karcinoidu 
  poruchy glukózové tolerance u endokrinopatií 
19/ hyperglykémie v dětství a adolescenci 
 hyperandrogenní stavy u dětí a dospívajících 
   nádory v oblasti tureckého sedla 
20/ záněty štítné žlázy v dětství a dospívání 
 diferenciální diagnostika poruch růstu 
  syndrom PCO 
21/ spasmofilie a tetanie v dětském věku 
 defer. Dg obojetného genitálu u novorozence a kojence  
  iatrogenní tyreopatie 
      
22/ kraniofaryngeom 
 gonadální dysgeneze u dívek 
  kost a endokrinní vlivy 
   
 


