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Валдина  Е. А.   Заболевания  щитовидной  железы:  Руко-
водство. 3-е изд. — СПб: Питер, — 368 с. — (Серия  
«Спутник врача»).

У книзі висвітлено основні
питання патогенезу, діагнос-

тики та лікування тиреоїдної
патології. Викладено сучасні
уявлення про патогенез ауто-

імунних захворювань і злоякіс-

них пухлин щитоподібної за-

лози.

Для ендокринологів, хірургів,

онкологів, лікарів загальної
практики та студентів стар-

ших курсів медичних вузів.



Рудницкий  Л.В.  Заболевания  щитовидной  железы. Лечение 
и профилактика . – СПб.: Питер, 2009. – 128 с. – (Семейный 
доктор).

Рудницький Леонід Віталійович
– доктор медичних наук, ендокрино-

лог, професор, автор багатьох меди-

чних монографій – цю книгу створив
для людей, які страждають захво-

рюваннями щитоподібної залози, 
схильних до них або живуть в зоні
особливого ризику їх виникнення.

Чому виникають захворювання
щитоподібної залози?

На це та багато інших питань
ви зможете знайти кваліфіковані
відповіді в книзі.



Петунина Н.А., Трухина Л.В.  Болезни  щитовидной железы. –
М:  ГЭОТАР - Медиа, 2011. – 216  с.: ил. – (Серия:  “Библиотека  
врача-специалиста”)

У посібнику узагальнено багато-
річний клінічний досвід у вивченні
захворювань щитовидної залози.
Представлені сучасні відомості про
етіологію, патогенез та лікування
основних захворювань щитоподібної
залози. Посібник має практичну
спрямованість і містить розділи
захворювань щитоподібної залози,
які зустрічаються найчастише.

Призначений не тільки лікарям-
ендокринологам, а й терапевтам,
сімейним лікарям, студентам
медичних вузів.



Мкртумян А. М., Подачина С. В., Петунина Н. А. 
Заболевания   щитовидной   железы.   Руководство  для врачей. –
М.: Медфорум, 2012. – 128 с.

У книзі представлені анатомо-
топографічні та патофізіологічні
особливості розвитку та станов-
лення функціональної активності
щитоподібної залози. Докладно
висвітлені питання патогенезу та
особливостей клінічного перебігу
захворювань щитоподібної залози, 
у тому числі при вагітності.

Представлені невідкладні стани
при тиреоїдної патології і дані
рекомендації з проведення опти-
мальних методів лікування.

Книга призначена для ендокри-
нологів, терапевтів, кардіологів,
акушерів – гінекологів та лікарів
загальної практики.

http://umelement.ru/docs/scientificpublications/chitovidnagelezarukovodstvo.pdf



Шулутко А.М., Семиков В.И., Ветшев П.С. Непальпируемые 
узловые образования щитовидной железы.  – М.: Профиль – 2С, 
2011. – 144 с.

Монографія присвячена одній з
актуальних проблем сучасної тіре-
оідологіі – тактиці ведення пацієн-
тів з малими, непальпованими
вузловими утвореннями щитопо-
дібної залози.

Наведено переконливі аргументи
на користь того, що мікрокарцино-
ма щитоподібної залози є
ранньою
стадією раку. Детально вивчена
ультразвукова семіотика малих
вузлових тиреоїдних утворень
різної морфологічної структури,
визначено показання та інформа-
тивність пункційної біопсії при
непальпованих вузлових утворен-
нях щитодібної залози…



Розглянуто найважливіші
синдроми порушення функції
щитоподібної залози:  гіпотиреоз,
тиреотоксикоз, псевдодісфункція.
Проаналізовано особливості клі-
нічної картини і лікування цих
синдромів у осіб похилого віку.
Наведено цікаві клінічні приклади
з досвіду автора. 

Посібник призначений для
лікарів загальної практики, тера-
певтів, геріатрів, слухачів систе-
ми післядипломної освіти.

Куликова В. В. Дисфункции  щитовидной  железы  у  пожилых: 
Руководство для врачей. – Н. Новгород: Издательство НГМА, 
2007. – 108 с.: ил.



Пфанненштиль П.  Щитовидная железа / Петер 
Пфанненштиль, Лотар-Андреас Хотце,  Вернер Шварц;  пер. с 
нем. Л.А.Филимоновой. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – 255 с.: ил. –
(Здоровье и жизнь) 

З даної книги читач дізнається
все найважливіше про захворювання
щитовидної залози: фізіологію, симп-
томи, діагноз, лікування і можли-
вості профілактики.

Мета даного довідника по щито-
подібной залозі – допомогти всім
читачам краще зрозуміти цей
життєво важливий орган нашого
тіла, якому часто не приділяється
належної уваги, а всім пацієнтам,
що страждають захворюванням
щитовидної залози, мати можли-
вість краще зрозуміти свою хворобу
і впоратися з нею.



М. И.  Балаболкин,  Е. М.  Клебанова,  В. М.  Креминская 
Фундаментальная и клиническая тироидология: Учебное пособие. 
– М.: ОАО “Издательство “Медицина”, 2007. – 816 с.: ил.

Книга присвячена актуальній
проблемі сучасної медицини – захво-
рюванням щитоподібної залози (ЩЗ),

які за поширеністю, з урахуванням
ендемічного зобу або йододефіцитних
захворювань, займають перше місце
серед усіх ендокринних захворювань.

Також представлені сучасні ас-
пекти ембріогенезу ЩЗ, генетичний
контроль і послідовність експресії
генів, що беруть участь в розвитку
і становленні функціональної актив-
ності щитоподібної залози.

Книга адресована не тільки ліка-
рям – ендокринологам, а й терапев-
там, лікарям загальної та сімейної
практики, хірургам і реаніматологам.



Шустов  С. Б.,  Баранов  В. Л.,  Халимов  Ю. Ш.  Клиническая 
эндокринология. – М.:  ООО “Издательство “Медицинское  
инфор-мационное агентство”, 2012.– 632 с.

У книзі дані відомості про
анатомію і фізіологію ендокринної
системи,   основах гормональної
регуляції. З позицій практичного
лікаря докладно викладені сучасні
дані про діагностику, лікування і
профілактики хвороб гіпоталамо-
гіпофізарної області, наднирників,
щитовидної, підшлункової та
статевих залоз. 

Для лікарів ендокринологів, 
лікарів, одержуючих післядипломну
спеціалізацію з ендокринології,  і
студентів старших курсів медич-

них вузів.



Кеннеди  Ли,  Басу  Ансу   Диагностика  и  лечение  в  эндо-
кринологии. Проблемный подход /Пер. с англ. Под ред. В.В.Фадеева. 
– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 304 с.

У книзі міститься інформація
по всіх основних захворюваннях
щитоподібної залози, наднирників, 

гіпофіза, репродуктивної системи,

порушення росту, обміну кальцію,

води, електролітів, глюкози, а та-

кож з ендокринної гіпертензіі.

Наведені алгоритми і новітні
відомості про лікування і клінічних
дослідженнях роблять цю книгу
незамінною як для лікарів загальної
практики, так і для інтернів,
ординаторів і студентів.



Трошина Е. А.  Зоб. – М. :  ООО  “Издательство  “Медицинское  
информационное агентство”, 2012. – 336 с. : ил.

Книга присвячена проблемам
етіології, патогенезу, діагностики
та лікування різних форм зобу, у
тому числі пов'язаного з хроніч-
ним дефіцитом йоду в харчуванні. 
Особлива увага приділяється пи-
танням профілактики зобу і його
рецидивів.   Докладно розглянуті
клінічні аспекти дифузного і вуз-
лового зобу,  відображені сучасні
підходи до лікування даних захво-
рювань. 

Книга рекомендована для ліка-
рів ендокринологів,  терапевтів, 
сімейних лікарів,  педіатрів,  а та-
кож студентів медичних вузів.



Паньків В. І.  Практична  тиреоїдологія. – Донецьк:  Видавець 
Заславський О. Ю., 2011. – 224 с. 

Монографія присвячена акту-
альній проблемі сучасної медицини
захворюванням щитоподібної залози, 
що за поширеністю,   враховуючи
ендемічний зоб або йододефіцитні
розлади, посідають перше місце серед
всієї ендокринної патології.  Висвіт-
лено основні питання патогенезу, 
діагностики та лікування тиреоїдної
патології.   Видання призначене не
лише лікарям ендокринологам,  але
й терапевтам,   лікарям загальної і
сімейної практики, хірургам, студен-
там медичних вузів,  інтернам…



Трунин  Е.М.  Диффузный  токсический  зоб.  Комплексная 

диагностика,  консервативная терапия,  хирургическое лечение. -
СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2006. – 182 с.

У роботі наведені відомості про
основні ланки патогенезу дифузного
токсичного зобу. Дано опис клінічної
картини захворювання з урахуванням
ураження різних органів і систем
організму. Детально викладено відо-
мості про лабораторну та інстру-
ментальну діагностику дифузного
токсичного зобу.  Викладено відомос-
ті про різні методи консервативної
терапії захворювання.

Книга призначена для лікарів
ендокринологів, хірургів і терапевтів.



Руководство  по  клинической  эндокринологии / Под  ред. 
проф. Н.Т.Старковой. – СПб.:  Питер,  1996. – 544 с. - (Серия:  
“Практи-ческая медицина”).

У книзі відображені досяг-
нення практичної і теоретичної
ендокринології. Дано відомості
проанатомію, фізіологію залоз
внутрішньої секреції, біосинтез,
секрецію гормонів, їх регуляцію і
механізм дії. Докладно описана
клініка ендокринних захворювань,

особливості їх перебігу, усклад-
нення, діагностика і лікування.

Для ендокринологів, сімейних
лікарів та студентів медичних
вузів.



Клінічна  ендокринологія:  Підручник / В. М. Хворостінка, 
В. М. Лісовий,  Т. А. Моїсеєнко,  Л. В. Журавльова ; За ред. В.М. 
Хворостінки. — К. : Медицина, 2009. — 544 с.

У підручнику розглядаються
структура і функції ендокринних
залоз, особливості секреції, мета-
болізму, фізіологічних ефектів і
механізму дії гормонів, симптоми
і синдроми найпоширеніших ендо-
кринних хвороб. Описано етіологію,
патогенез, клінічну картину і діаг-
ностику ендокринних захворювань. 

Для студентів вищих медич-
них навчальних закладів IIIIV рівнів
акредитації, лікарів інтернів,
сімейних лікарів і ендокринологів.



Эндокринология:  Учебник / Под  ред. проф.  П.М. Боднара. –
Винница:  Нова  Книга,  2007. – 344 с.: ил.

У навчальному посібнику
представлені основні питання з
вивчення курсу ендокринології.
Книга складається з десяти
розділів: загальні дані біохімії
та фізіології ендокринних за-
лоз, короткий історичний нарис
розвитку наукової дисципліни,
докладно описані захворювання
гіпоталамогіпофізарної систе-
ми, щитоподібної, паращито-
подібних залоз, цукровий діабет
та ін. 

Для студентів вищих медич-
них навчальних закладів, ендо-
кринологів і лікарів загальної
практики.



Гузь О. О., Белемець Н. І. Фолікулярні  утворення  щитоподібної 
залози:  класифікація  та  цитологічні  критерії // Клінічна  
ендокри-нологія та ендокринна хірургія. - 2011. - № 3. - С. 61-65.

https://drive.google.com/file/d/0B1VCJDb1vH5ncWJKTUR1THF5RlU/view?pli=1

Тонкоголкова аспіраційна пунк-
ційна біопсія щитоподібної залози
є потужнім засобом діагностики
вузлових захворювань ЩЗ, але на-
самперед – скринінговим методом
у виявленні злоякісних захворювань.
Висока чутливість дослідження, 
поєднана з невеликою кількістю
хибно негативних результатів, є
тим,   чого прагнуть більшість па-
тологів і клініцистів. У даній ро-
боті обговорюються диференційна
діагностика фолікулярних утворень, 
цитологічні критерії,  терміни, не-
щодавно запропоновані цитопато-
логічним товариством Papanicolau 
Society of cytopathology, класифікації
та клінічне застосування різних
діагностичних категорій.



М.Е. Маменко Йодный дефицит и йоддефицитные 
заболевания: стоит  ли  ставить  знак  равенства? // 
Медицинские  аспекты здоровья  женщины. – 2013. – №3. – С. 64-
72.

Йод есенціальний мікро-елемент,
головною фізіоло- гічною роллю
якого є участь у тиреоїдному
синтезі. У свою чергу, гормони
щитоподібної залози регулюють
процеси росту, розвитку,
диференцію- вання, обміну речовин
у всіх органах і тканинах
людського організму.

Недостатнє надходження
йоду як основного будівельного
матеріалу для синтезу гор-
монів щитоподібної залози
призводить до гипотирокси-
немии, обусловлівающей розви-
ток цілого спектру патологіч-
них станів.

http://health-ua.com/journal/MAZG_PDF_for_site/2013/MAZG_03_2013.pdf



И.В. Евстигнеев Аутоантитела в диагностике 
аутоиммунных заболеваний  щитовидной  железы // Клінічна 
імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2013. –№6-7. – С. 42-47.

Для сучасної медицини актуальна
проблема тиреоїдної патології, вклю-
чаючи медико соціальні аспекти. 
Зниження рівня тироксину, часто
обумовлене недостатнім споживан-
ням йоду, негативно впливає на стан
здоров'я населення в регіонах зі знач-
ним і помірним йодним дефіцитом.
Інша важлива проблема тиреоїдної
патології – захворювання,  що вини-
кають в результаті аутоімунної
агресії до тканин щитоподібної
залози у генетично детермінованих
пацієнтів після впливу індукуючих
факторів.

http://kiai.com.ua/pdf.php?file=45220937.pdf


