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I. ПЛАН   ЗАНЯТТЯ. 

 

№ Розділи Час у хвилинах 

1. Опанування навичками трактування даних 

гормонального обстеження  щитоподібної 

залози (ТТГ, Т3, Т4) 

30 

2. Опанування навичками обстеження 

щитоподібної залози - визначення ступеня 

зоба. (Огляд та поверхнева пальпація ЩЗ. 

Глибока пальпація ЩЗ та визначення величини  

зоба) 

30 

3. План обстеження хворих на захворювання 

щитоподібної залози та оцінка лабораторних 

показників 

30 

 

 

Тривалість 

заняття 

МЕТА 

2 г Підвищення рівня знань з питань аналізування даних лабораторних 

методів дослідження у пацієнтів з захворюваннями щитоподібної 

залози 

 

 

 

 



II. ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ  

Лабораторні методи займають одне з провідних місць у діагностиці захворювань ЩЗ і 

поділяються на три основні групи: 

1) визначення гормонів ЩЗ (Т4 і Т3), тиреотропний гормон (ТТГ) гіпофіза, що свідчить 

про функціональний стан залози; 

2) визначення концентрації поліпептидів, які синтезуються у тканині ЩЗ (ТГ, 

кальцитонін) і вважаються важливими маркерами онкологічної патології ЩЗ; 

3) визначення антитіл до антигенів клітин ЩЗ (ТГ, ТПО, рецептори ТТГ), що дозволяють 

діагностувати автоімунні захворювання ЩЗ. 

Змінилися і підходи до вибору оптимальних методів діагностики порушень функції ЩЗ. 

На сьогодні тестом першого рівня, який застосовують на початковому етапі діагностичного 

пошуку і при скринінгу вродженого гіпотиреозу в новонароджених, вважається визначення 

концентрації ТТГ чутливим методом, а не аналіз рівня гормонів ЩЗ. Без визначення рівня ТТГ, 

за сучасними уявленнями, оцінка функції ЩЗ в більшості випадків некоректна. 

 

Тиреотропний гормон.  

Тиреотропного гормону утворюється в базофільних клітинах передньої долі гіпофіза і 

має послідовну циркадну секрецію, регульовану рилізинг-гормоном, який виробляється 

гіпоталамусом. Вироблення гіпофізом ТТГ є центральним механізмом, що регулює біологічну 

дію гормонів щитовидної залози. ТТГ має стимулюючу дію на утворення і секрецію гормонів 

щитовидної залози, а також на пролиферативну дію. Визначення ТТГ є початковим тестом в 

діагностиці захворювань щитовидної залози. Навіть незначні зміни в концентрації тиреоїдних 

гормонів зумовлюють зміни в протилежну сторону (більш виражені) концентрацій ТТГ. Таким 

чином, ТТГ є дуже специфічним і чутливим параметром, який використовується для контролю 

функції щитовидної залози, а також для виявлення і виключення деяких захворювань 

гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдного тракту. 

Рівень ТТГ зростає при первинному гіпотиреозі і є найбільш чутливим параметром в 

діагностиці цього захворювання. Якщо є явні ознаки гіпотиреозу, але рівень ТТГ не 

підвищений, підозрюється вторинний гіпотиреоз на тлі гіпопітуїтаризму. Низькі рівні ТТГ 

спостерігаються при гіпертиреозі. Визначення ТТГ корисно в моніторингу терапії пацієнтів з 

гіпотиреозом: зниження значень спостерігається в разі призначення замісної терапії 

завищеними дозами тиреоїдних гормонів. Нормальні значення ТТГ вказують на збалансований 

підхід в лікуванні. 

Референтні значення - 0,25-3,5 мед / л  

Інтерпретація 

Підвищення: 

 при первинному гіпотиреозі будь-якого генезу; 

 тиреоїдиті Хашимото; 

 ектопічної секреції ТТГ (РЛ, РМЗ, ТТГ-продукує пухлини гіпофіза - рідко); 

 синдромі резистентності до тиреоїдних гормонів. 

Зниження: 

 при вторинному гіпотиреозі; 

 ендогенному гіпертиреозі; 

 в початковій стадії розвитку підгострого тиреоїдиту; 

 передозуванні препаратів тиреоїдних гормонів. 

Фактори, що впливають на результат 

Препарати йоду в залежності від чутливості ЩЗ можуть як знижувати (розвивається 

йодіндукований гіпертиреоз), так і підвищувати (розвивається йодіндукований гіпотиреоз) 

зміст ТТГ. 

підвищення: 

 літій; 



 метоклопрамід; 

 фенобарбітал; 

зниження: 

 ацетилсаліцилова кислота; 

 глюкокортикоїди; 

 гепарин натрію; 

 дофамін; 

 сульфаніламіди. 

 

Тироксин вільний 

Вільний тироксин - фракція T4, не пов'язана з білками крові. 

Референтні значення 10-20 пмоль / л. 

Інтерпретація 

Підвищення: 

 при гіпертиреозі; 

 гострому або підгострому тиреоїдиті; 

 гепатиті. 

Зниження: 

 при декомпенсованому гіпотиреозі; 

 гіпотиреозі, леченном трийодтиронином; 

 підвищеної втрати білка; 

 дефіциті йоду; 

 фізичному навантаженні; 

 прийомі глюкокортикоїдів. 

Фактори, що впливають на результат 

Підвищення: 

 амфетаміни; 

 аміодарон; 

 гепарин; 

зниження: 

 глюкокортикоїди; 

 сульфаніламіди; 

 фенітоїн; 

 фенобарбітал; 

 колестирамін; 

 соєве борошно; 

 допамін; 

 карбонат літію. 

 

Тироксин загальний 

Гормон тироксин (Т4) - основний продукт секреції ЩЗ, істотний компонент регуляції в 

системі «гіпоталамус-гіпофіз-щитовидна залоза». Гормон володіє анаболічним ефектом. Т4 - 

продукт реакції зв'язування двох молекул 3,5-дийодтирозина, залишається в клітинах фолікулів 

щитовидної залози, звідки виділяється під дією ТТГ. Велика частина тироксину (99%) 

циркулює в крові у зв'язаному з білками вигляді. Так як концентрація транспортних білків в 

сироватці схильна до екзогенних та ендогенних впливів (наприклад, збільшується під час 

вагітності і після прийому оральних контрацептивів і зменшується при нефротичному 

синдромі), то цей момент повинен враховуватися при оцінці рівня Т4.. 

Референтні значення 

Діти старше 10 років і дорослі до 60 років - 65-155 нмоль / л. 

Дорослі старше 60 років - 65-135 нмоль / л. 



Вагітні (останні 5 міс) - 79-227 нмоль / л. 

Інтерпретація 

Підвищення: 

 при гіпертиреозі; 

 підвищенні змісту ТЗГ (вагітності, генетичних порушеннях, лікуванні естрогенами); 

 гострому тиреоїдиті; 

 ожирінні. 

Зниження: 

 при первинному і вторинному гіпотиреозі; 

 пониженому вмісті ТЗГ (генетичних порушеннях, нефротичному синдромі, 

 хронічних захворюваннях печінки, втрати білка); 

 фізичних навантаженнях. 

Фактори, що впливають на результат 

Підвищення: 

 естрогени; 

 героїн; 

 оральні контрацептиви; 

 тиреоїдні препарати; 

Зниження: 

 аминосалициловая кислота; 

 андрогени; 

 кобальт; 

 літій; 

 глюкокортикоїди; 

 кортикотропин; 

 даназол; 

 мітотан; 

 феноксиметилпенициллин; 

 фенотіазини; 

 фенілбутазон; 

 фенітоїн; 

 йодид калію; 

 резерпін; 

 сульфаніламіди; 

 трийодтиронін; 

 вальпроєва кислота. 

 

Трийодтиронин вільний 

Трийодтиронин (T3) - основний гормон, який контролює дію тиреоїдних гормонів на 

різні органи-мішені. Близько 80% циркулюючого Т3 утворюється в результаті периферичного 

перетворення тироксину (Т4), решта 20% виробляються самою щитовидною залозою. Тільки 

0,1-0,3% сироваткового T3 знаходиться у вільній формі (вільне володіння T3), фізіологічно 

активної, велика частина з якого пов'язана з білками плазми (головним чином, з ТСГ). 

Визначення FT3 має перевагу в тому, що воно не залежить від змін концентрацій і зв'язують 

властивостей білків плазми. Метаболічна активність FT3 в п'ять разів вища за активність FT4. 

Сироваткові концентрації Т3 і FT4, головним чином, залежать від швидкості периферичного 

перетворення T3 → T3. Швидкість перетворення може знижуватися: при серйозних системних 

захворюваннях, які викликані не ЩЗ (прогресуючі неоплазии, декомпенсований цироз печінки, 

термінальна стадія ниркової недостатності, сепсис, нервова анорексія), які можуть 

обумовлювати "синдром зниження T3", що характеризується зниженням T3/FT3 і підвищенням 



неактивних стереоизомеров - "зворотних" T3 (rT3), "зміною напрямку" перетворення T4; після 

призначення деяких препаратів: кортикостероїдів, пропранололу і аміодарону; в літньому віці: 

концентрації T3 / FT3 на 10-50% нижче, ніж у молодих людей (з цієї причини легка форма 

гіпертиреозу може ігноруватися у цих пацієнтів). 

Референтні значення 2,5-5,5 пмоль / л. 

Інтерпретація 

Підвищення: 

 при декомпенсованому гіпертиреозі; 

 Т3-токсикозі; 

 передозуванні препаратів тиреоїдних гормонів. 

Зниження: 

 при декомпенсованому гіпотиреозі; 

 важких гострих або хронічних соматичних захворюваннях. 

Фактори, що впливають на результат 

Підвищення: 

 ацетилсаліцилова кислота; 

 фуросемід; 

 саліцилат натрію; 

 амфетаміни; 

 аміодарон; 

 гепарин натрію; 

Зниження: 

 глюкокортикоїди; 

 сульфаніламіди; 

 йодовмісні препарати; 

 фенітоїн; 

 фенобарбітал; 

 соєве борошно; 

 бета-блокатори (при гіпертиреозі). 

 

Трийодтиронин загальний  

Трийодтиронин загальний, в основному, відповідає за дії гормонів ЩЗ по відношенню 

до різних органів-мішеней. Велика частина гормонів T3 утворюється поза ЩЗ, особливо в 

печінці шляхом ферментативного відщеплення йоду в положенні - гормону Т4. З цієї причини 

концентрація T3 в сироватці відображає в більшій мірі функціональний стан периферичних 

тканин, ніж секреторну діяльність ЩЗ. Зниження перетворення T4 в T3 в сироватці призводить 

до зниження концентрації Т3 в сироватці. Перетворення зменшується через прийом лікарських 

препаратів (пропранололу, кортикостероїдів, аміодарону) або в умовах важких захворювань, не 

пов'язаних зі щитовидною залозою (синдром зниження T3). Як і T4, більше 99% кількості T3 

пов'язано з транспортними білками, але зі спорідненістю в 10 разів нижче. T3 володіє більш 

високою метаболічною активністю, ніж Т4, але його ефект менш тривалий. 

Референтні значення Дорослі - 1,17-2,18 нмоль / л. 

Інтерпретація 

Підвищення: 

 при гіпертиреозі; 

 Т3-токсикозі; 

 зобі при дефіциті йоду; 

 збільшенні вмісту ТЗГ (вагітності, генетичних порушеннях, прийомі 

естрогенсодержащих ЛЗ). 

Зниження: 

 пригіпотиреозі; 



 гострих і хронічних соматичних захворюваннях; 

 станах зі зниженим вмістом ТЗГ (генетичних порушеннях, нефротичному синдромі, 

хронічних захворюваннях печінки, втрати білка). 

Фактори, що впливають на результат 

Підвищення: 

 естрогени, в тому числі оральні контрацептиви; 

 героїн. 

Зниження: 

 андрогени; 

 даназол; 

 дексаметазон; 

 бета-блокатори (при гіпертиреозі); 

 похідні кумарину; 

 саліцилати.  

У таблиці подано рекомендації щодо призначення гормонального обстеження з використанням 

чутливих методів визначення тиреоїдних гормонів і ТТГ при деяких захворюваннях ЩЗ. 

 
 

Опанування навичками обстеження щитоподібної залози - визначення ступеня зоба 

Огляд хворих із захворюваннями щитовидної залози включає оцінку поведінки хворого, 

виявлення тремору рук, очних симптомів, встановлення ступеня збільшення залози. 

Тип конституції пацієнта, його крайні варіанти, може свідчити про порушення 

функціонального стану щитовидної залози. Особи з підвищеною функцією залози зазвичай 

мають астенічний тип, при зниженні функції - частіше відзначається гіперстеніческий тип. 

При захворюваннях щитовидної залози з підвищенням її функції (дифузно-токсичний, 

вузловий зоб, тиреоїдит) поведінка пацієнта стає неадекватною обстановці, він метушливий, 

мимоволі виконує багато непотрібних рухів, різко жестикулює, балакучий,  барвисто викладає 

свої відчуття, переживання, відзначається тремор повік, кистей або всього тіла. 

Пацієнт зі зниженою функцією щитовидної залози - повна протилежність описаному: він 

повільний, неквапливий, його реакції адекватні, але уповільнені, мова млява, монотонна. 

Харчування при підвищеній функції щитовидної залози частіше знижений, але іноді 

буває підвищений («жирний Базедов»), при зниженій функції залози зазвичай харчування 

надлишкове. 

Огляд шиї в місці розташування щитовидної залози, особливо при її збільшенні, 

проводиться спереду і в профіль (збоку). 

Огляд шиї виконується в декількох положеннях: 

• при звичайному положенні голови; 

• при закинутій назад голові; 

• в момент ковтального руху 

Оцінюють наступні параметри шиї: її довжину, товщину, особливо в нижній її частині, 

симетричність сторін, розташування кивательних м'язів і гортані. У пацієнтів з довгою шиєю 



щитовидна залоза добре доступна дослідженню. При короткій шиї дослідження утруднене, при 

цьому збільшення залози  нерідко йде вниз до середостіння. Огляду, пальпації така залоза стає 

недоступною. 

Збільшення щитовидної залози змінює конфігурацію шиї: з'являється підковоподібне 

потовщення в нижній частині з обох сторін або з одного боку. 

При значному збільшенні лише однієї частки, шия стає асиметричною, можливе 

зміщення трахеї і гортані в протилежну сторону. 

Велике збільшення часток і перешийка залози відтісняє кивальний м'яз в сторони, а 

простір від щитовидного хряща до ключиць вибухає вперед і в сторони. 

При підвищеній функції щитовидної залози на шиї у передньому шийному трикутнику 

легко помітити посилену і прискорену пульсацію сонних артерій, а в яремній вирізці - 

пульсацію аорти. 

В ході огляду звертають увагу на наявність опуклості, деформації, вузлів на шиї в 

області розташування щитовидної залози, тобто нижче гортані, 

Встановлюють синхронність рухів знайденого пухлиноподібного утворення з 

ковтальним рухом. 

Виявляють ознаки компресії збільшеною щитовидною залозою судин шиї (звивистість, 

розширення вен на шиї і у верхній третині передньої поверхні грудної клітки), трахеї (ціаноз 

губ, участь в диханні додаткової мускулатури), а також стравоходу (дисфагія). 

При закиданні голови назад трахея, гортань і щитовидна залоза дещо зміщуються вперед 

і вгору, що збільшує і покращує зону огляду  щитовидної залози. 

Ковтальний рух більш енергійно і більше зміщує ці органи вгору, що значно покращує 

умови огляду. 

Візуальна оцінка ступеня збільшення щитовидної залози має 5 градацій, вона 

проводиться з урахуванням результатів пальпації:  

У нормі щитовидної залози при огляді не видно, однак перешийок її доступний для 

пальпації. 

Пальпація щитовидної залози проводиться після огляду, іноді обидва методи 

використовуються одночасно. Існує багато прийомів пальпаторного дослідження щитовидної 

залози, її можна обмацувати однією або двома руками одночасно, в положенні лікаря перед 

пацієнтом і позаду його. Вибір прийому дослідження залежить від будови шиї, характеру змін в 

залозі,  від звички та досвіду лікаря. 

Пальпація щитовидної залози проводиться поетапно - спочатку поверхнева, потім 

глибока (спеціальна). 

А. Пальпація щитовидної залози в положенні лікаря перед пацієнтом. 

Дослідження проводиться в положенні пацієнта стоячи в спокої і під час ковтання 

(пацієнта просять: «Проковтніть, будь ласка, слину»), коли щитовидна залоза, піднімаючись 

разом з гортанню, ковзає під пальцями лікаря, що дозволяє оцінити її якості. 

Поверхнева (орієнтовна) пальпація проводиться на початку обстеження. 

Ліва рука лікаря укладається ззаду на шию пацієнта з метою фіксації тіла і голови - 

великий палець на передній поверхні шиї, інші пальці на задній поверхні шиї. Це необхідно, 

оскільки під час дослідження багато з них відчувають неприємні відчуття від маніпуляцій на 

шиї і підсвідомо відсторонюються від лікаря назад. 

Права рука лікаря укладається на область щитовидної залози - від середини 

щитовидного хряща вниз, і ковзаючим рухом обмацує передню поверхню шиї до яремної 

вирізки. 

Якщо шия пацієнта довга, то пальці встановлюються вертикально, кінцевими фалангами 

вгору. При короткій шиї, високому стоянні грудної клітки пальці можна розташувати 

горизонтально. 

Поверхнева пальпація дозволяє визначити: 

• температуру шкіри над залозою; 

• орієнтовну величину залози, її часток; 



• характер поверхні залози; 

• щільність органу: 

• наявність великих вузлів; 

• наявність судинної пульсації і тремтіння; 

• болючість залози. 

У здорової людини при поверхневій пальпації області розташування щитовидної залози 

температура шкіри не відрізняється від температури шкіри інших ділянок тіла, щитовидна 

залоза не пальпується, пульсація над залозою, тремтіння не визначаються, болючості немає. 

Місцеве підвищення температури шкіри відзначається при гострому запальному процесі 

щитовидної залози - тиреоїдиті, абсцесі, туберкульозі. 

Збільшення залози виявляється лише при її великих розмірах, іноді прощупується тільки 

одна частка або перешийок, легко визначаються і великі вузли, розташовані ближче до поверхні 

залози (вузловий зоб, пухлина, кіста). 

Поверхнева пальпація виявляє лише значну (дерев´янисту) щільність збільшеної залози, 

що характерно для пухлини залози деяких форм хронічного тиреоїдиту. Судинна пульсація і 

тремтіння («котяче муркотання») визначаються при вираженому дифузному токсичному зобі. 

Болючість залози буває при її запальному ураженні - гострому тиреоїдиті, абсцесі, 

туберкульозі, травмі, крововиливі. 

 

Глибока (спеціальна) пальпація щитовидної залози дає більш повну інформацію. 

Глибока пальпація щитовидної залози дозволяє визначити: 

• розміри щитовидної залози; 

• розташування щитовидної залози; 

• консистенцію щитовидної залози (нормальна, або з підвищеною щільністю); 

• рухливість щитовидної желещи; 

• болючість щитовидної залози; 

• відсутність або наявність вузлуватих утворень (вузлів) в щитовидній залозі, їх 

кількість, властивості та розмір; 

• наявність збільшених лімфатичних вузлів. 

 

 
 

Пальпація перешийка щитовидної залози 

Ліва рука лікаря фіксує шию пацієнта, три пальці правої руки (другий, третій і 

четвертий) встановлюються на передній поверхні шиї на рівні перстеневидного хряща. Пальці 

правої руки помірно занурюють в м'які тканини шиї і здійснюють вертикальні рухи кінчиками 

пальців вгору і вниз до яремної вирізки, тобто поперек перешийка. 

Перекочуючись кінчиками пальців через перешийок, визначають його ширину, 

консистенцію, щільність, наявність або відсутність вузлів, болючість, рухливість при ковтанні. 

Далі руху пальців припиняються, а пацієнт робить ковтальний рух, під час якого 

перешийок разом з гортанню прослизає вгору, а потім вниз. За результатами пальпації лікар 



оцінює товщину перешийка, його ширину, щільність, наявність або відсутність вузлів, 

болючість. 

У здорової людини перешийок щитовидної залози може визначатися у вигляді 

еластичної пласкої безболісної складки товщиною 3-5 мм з рівною, гладкою поверхнею. Він 

часто добре пальпується у підлітків в пубертатному періоді, а також у суб'єктів з довгою 

тонкою шиєю і слабо розвиненими м'язами шиї і підшкірної клітковини. 

Потовщення, ущільнення перешийка, хворобливість, вузлуваті утворення - ознаки 

патології. 

 

Пальпація часток щитовидної залози 

Бажано, щоб при дослідженні пацієнт дещо нахилив голову вперед і в сторону тієї 

частки залози, що палькується, - це розслабляє кивальной м'язи і покращує доступ до частці. 

Ліва рука лікаря фіксує шию пацієнта. Два пальці правої руки (другий і третій) 

встановлюються на передній поверхні шиї на рівні перстеневидного хряща, в борознах, що 

утворені бічними поверхнями щитовидного хряща і внутрішніми краями кивальних м'язів, 

безпосередньо над верхнім краєм перешийка. Пальпувати можна і трьома пальцями правої руки 

- зімкнутими кінчиками вказівного, середнього та безіменного пальців правої руки. 

Пальцями обережно, не натискаючи на гортань, відсувають назовні внутрішній край 

грудинної ніжки кивального м'яза, червоподібними рухами проникають в більш глибокі відділи 

шиї. 

Пальці розвертають під кутом 45 ° і на рівні перешийка залози, обережно відсуваючи 

край кивального м'яза, ковзаючим рухом пальпують вгору - вниз. Наступний напрямок 

пальпації - від щитовидного хряща до кивательного м'яза. 

Якщо частка прощупується, то пальці лікаря роблять легкі кругові рухи по її поверхні. 

Це дозволяє краще оцінити її якості - еластичність, болючість, а також виявити навіть невеликі 

ділянки ущільнення або вузлики. 

Для зручності пальпації можна натиснути лівою рукою на щитовидний хрящ з 

протилежного боку. 

Пальпація виконується спочатку в спокої, потім під час ковтання. 

Досліджується спочатку одна, а потім і інша частка. 

Якщо бічні частки пальпуються, визначають їх властивості: розміри, форму, щільність і 

однорідність консистенції, ступінь зміщення при пальпації, наявність болючості та спаяності зі 

шкірою і навколишніми тканинами. 

У нормі частки щитовидної залози найчастіше не пальпуються. Іноді вони стають 

доступними пальпації  при тих же умовах, що і перешийок, але значно рідше. Частки в цих 

випадках визначаються у вигляді тонких еластичних безболісних, злегка рухомих складок з 

рівною поверхнею. 

 

Б. Одночасна пальпація обох часток щитовидної залози однією рукою 

Ліва рука лікаря розташовується на типовому місці. II і III пальці правої кисті 

розставляються у вигляді букви V і кінцевими фалангами укладаються на рівні середини 

щитовидного хряща (трохи вище перешийка залози) по обох його сторонах, і помірно 

занурюються між гортанню і кивальними м'язами, обмацуючи кожну частку одночасно. Після 

цього обмацування повторюють під час ковтання. Цей прийом може бути використаний як 

орієнтовний, бо добре обмацати частку однієї фалангою з обмеженими можливостями в рухах 

пальців важко. 

 

В. Пальпація великими пальцями обох рук. 

Великі пальці обох кистей рук покласти на горло нижче кадика, досередини від 

кивального м'яза, які в цьому місці сходяться, утворюючи гострий кут. Решта чотири пальці 

обох кистей покласти на зовнішній край кивального м'яза з відповідної сторони. Потім як би 



видавлюючи залозу під кивательний м'яз зовнішніми чотирма пальцями, обмацати її поверхню 

подушечками великих пальців. Рухи повинні бути м'якими, плавними та обережними. 

Потім слід попросити пацієнта зробити ковток (проковтнути слину), щоб відчути 

перешийок, обмацати нижні полюси часток або визначити нижні межі вузлів, якщо залоза 

розташована низько. 

Продовжуючи рухи пальцями уздовж кивательного м'язу вгору можна оглянути шийні 

лімфовузли. На передній поверхні глотки великими пальцями іноді відчуваються 

паратрахеальні лімфовузли. 

Г. Пальпація щитовидної залози в положенні лікаря позаду пацієнта. 

 

 
Голова хворого злегка нахилена вперед, що необхідно для розслаблення мускулатури 

шиї. 

Шия пацієнта охоплюється обома долонями лікаря: великі пальці розташовуються на 

задній поверхні шиї пацієнта, а інші пальці лежать на передній поверхні. 

Потім середніми пальцями (II - V) обох рук нижче щитовидного хряща знаходять 

перешийок залози і, перекочуючись через нього в поздовжньому напрямку, проводять 

пальпацію (рис. 13а). Після цього кінчиками двох-трьох пальців намагаються одночасно з обох 

сторін намацати бічні частки, пальпувати в напрямку від щитовидного хряща до кивательного 

м'яза (рис. 13б). 

Щоб визначити ступінь зміщення щитовидної залози, лікар, з'єднавши кінці середніх 

пальців під щитовидним хрящем, просить хворого набрати в рот води і зробити ковток. 

Щитовидна залоза зміщується при ковтанні вгору, проходить під середніми пальцями лікаря і 

таким чином намацуюється. Даний прийом дозволяє також пропальпувати залозу при її 

загрудинному розташування. 

У нормі при пальпації щитовидної залози бічні частки її не визначаються, а перешийок 

прощупується у вигляді поперечно лежачого, гладкого, безболісного валика щільноеластичної 

однорідної консистенції. Ширина перешийка не перевищує ширину середнього пальця руки. 

Залоза не зпаяна зі шкірою і навколишніми тканинами, легко зміщується при ковтанні. 

Вузли при пальпації можна виявити у 3-7% людей, що не мають жодних симптомів 

захворювання щитовидної залози. 

При дослідженні особливе значення надається виявленню щільних, малорухомих вузлів 

з нерівною поверхнею, а також наявності збільшених лімфатичних вузлів - усі ці симптоми 

дають можливість запідозрити наявність у пацієнта злоякісного процесу. 

Збільшення розмірів щитовидної залози називається зобом. спостерігається при 

тиреотоксикозі (базедова хвороба, або хвороба Грайвса), тиреоїдиті і пухлинному ураженні. 

У хворих дифузним токсичним зобом щитовидна залоза збільшується рівномірно або 

переважно збільшується одна з її часткою. Залоза при цьому зберігає нормальну консистенцію, 

не спаяна зі шкірою і навколишніми тканинами, добре змішається і безболісна. 



При тиреоїдиті залоза збільшується нерівномірно, стає щільною, болючою,  шкіра над 

залозою може бути гіперемована, гаряча на дотик. 

У хворих на рак щитовидної залози в товщі її прощупується щільне вузлувате або 

горбисте утворення, спаяне зі шкірою, що проростає в навколишні тканини і не зміщається при 

ковтанні. При цьому змінюється голос і з'являється утруднене із шумним вдихом дихання. 

До теперішнього часу найбільш часто продовжують використовувати класифікація 

ендемічного зобу по О.В. Ніколаєву, запропоновану ще в 1955 році. 

 

Класифікація зоба по О.В. Ніколаєву (1955 г.) 

Степінь 

збільшення ЩЖ 

Фізикальні характеристики 

0 ступінь ЩЖ не видна и не пальпирується 

I ступінь ЩЗ не видно візуально, але пальпується і видно при ковтанні 

перешийок 

II ступінь ЩЗ видна при ковтанні і пальпується перешийок і обидві 

частки, форма шиї не змінена 

III ступінь ЩЗ видна, змінює контур шиї ("товста шия") - збільшена 

залоза згладжує контури передньої поверхні шиї та виповнює 

яремну ямку 

IV ступінь великий зоб, який порушує конфігурацію шиї - значно 

збільшена залоза виходить за зовнішні краї кивальних м'язів і 

за межі яремної вирізки грудини, змінюючи конфігурацію шиї 

V ступінь зоб величезних розмірів, превишує норму в кілька разів. 

значна деформація шиї і спотворення її контурів, здавлення 

трахеї і стравоходу 

 

Справжній розмір щитовидної залози визначається за допомогою УЗД в мл або см3. 

Підкреслюючи вельми орієнтовний значення пальпації ЩЗ, в 1992 році ВООЗ була 

запропонована дуже проста класифікація зоба. 

 

Класифікація зоба по ВОЗ (1992) 

Ступінь збільшення 

ЩЖ 

Физикальная характеристика 

0 ступінь ЩЗ пальпується, розміри часток за розміром 

відповідають дистальним фалангам пацієнта 

I ступінь Розміри часток перевищують розмір дистальних 

фаланг пацієнта 

II ступінь Розміри часток перевищують розмір дистальних 

фаланг 

 

При ретростернальній локалізації щитовидної залози огляд і пальпацію доцільно 

виконувати в горизонтальному положенні хворого з підкладеним під його плечі валиком. 

Перкусія щитовидної залози найбільш інформативна при обстеженні хворих з 

загрудинним і внутрішньогрудним зобом. З її допомогою визначаються локалізація і межі 

залози. 

Аускультація має обмежене значення в діагностиці захворювань щитовидної залози. 

Аускультацію проводять над областю щитовидної залози фонендоскопом. Наявність шумів 

спостерігається при підвищеній діяльності щитовидної залози, що пояснюється посиленням 

кровотоку. Аускультативно у хворих гіпертиреозом виявляється постійний шум на рівні 



верхнього полюса залози, що посилюється під час систоли. При здавленні збільшеною залозою 

трахеї аускультативно визначається свистячий звук. 

 

IІІ. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. 

 

1. Алгоритм огляду шиї. 

2. Поверхнева (орієнтовна) пальпація щитовидної залози. 

3. Пальпація перешийка щитовидної залози. 

4. Пальпація часток щитовидної залози. 

5. Пальпація щитовидної залози в положенні лікаря позаду пацієнта. 

6. Критерії норми при пальпації щитовидної залози. 

7. Класифікація  зобу по О.В. Ніколаєву. 

8. Класифікація зобу по ВООЗ. 

9.Визначення рівня ТТГ. 

10. Визначення рівня Т4 

11. Визначення рівня Т3 

ІV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Матеріали, що необхідні для самопідготовки 

Базова 

1. Балаболкин М.И. Эндокринология. -М.: Универсум паблишинг, 1998. -352 с 

2. Балаболкин М. И., Клебанова Е. М., Креминская В. М. Дифференциальная диагностика и 

лечение эндокринных заболеваний. Руководство. - М.: Медицина. 2002. - 752 с. 

3. Боднар П.М., Михальчишин Г.П., Комісаренко Ю.І. Ендокринологія. Підручник для 

студентів вищих медичних навчальних закладів. К., Нова книга. - 2013 р.. – 480 с. 

4. Браверман Е. М. Болезни щитовидной железы. Пер. с англ. / Под ред. - М.: Медицина, 

2000. -417 с. 

5. Дедов И. И., Мельниченко Г. А., Андреева Е. Н, Арапова С. Д.  и др. Рациональная 

фармакотерапия заболеваний эндокринной системы и нарушений обмена веществ: 

Руководство для практикующих врачей. / Под общ. ред. И. И. Дедова. Г. А. 

Мельниченко. - М.: Литера, 2006. - 1080 с. 

6. Эндокринология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. И. И. Дедова, 

Г. А. Мельниченко. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. — 752 с. 

7. Эндокринология: Руководство для врачей. Под ред. Потемкина В.В. - М.:МИА. - 2013 - 

776 с. 

8. Ю. В. Полячеко, В. Г. Передерій, О. П. Волосовець, В. Ф. Москаленко та ін. Медична 

освіта у світі та в Україні. Навчальний посібник. - К.: Книга плюс. 2005.-384 с. 

 

Допоміжна 
1. Тронько М. Д., Боднар П. М., Комісаренко Ю. І. Історія розвитку ендокринології в 

Україні. - К.: Здоров'я, 2004. - 68 с. 

2. Чернобров А. Д. та ін. Стандарти діагностики та лікування ендокринних захворювань. / 

За ред. М. Д. Тронька. - К.: Здоров'я України. 2005. - 312 с. 

3. Эпштейн Е. В., Матящук С. И. Ультразвуковое исследование щитовидной железы. Атлас 

/ руководство. - Киев: К В І Ц, 2004. - 382с. 

4. Dwarfism: Medical and Psychosocial Aspects of Profound Short Stature. Betti M, Aelson. 

2005.-368 p. 

5. Endocrinology and metabolism /Ed. by Pinchera. - London: McGraw Hill Int., 2001. -811p. 

6. Handbook of Physiology. Section 7: Endocrine system. Volume III: Endocrine regulation of 

Water and electrolyte balance. / Ed. by J.C. S. Fray. - Oxford University press, 2000.-750 p. 

7. Textbook of endocrine physiology / Ed. by J.E. Griffin, S.R. Ojeda. - 4-th ed. -Oxford 

University press, 2000. - 490 p. 

8. Thyroid Disorders. Mario Skodur, Jesse B. Wilder. - Cleveland Clinic Press, 2006. - 224p. 



 
Інформаційні ресурси 

 
сайт кафедри внутрішньої медицини № 3 ХНМУ http://www. vnmed3.kharkiv.ua/, встановлене 

інформаційно-освітнє середовище Moodle  на піддомен сайта http://distance-training. 

vnmed3.kharkiv.ua 

 

 

 Методична вказівка складена: асистентом М.О. Олійник  

                                                                          

Методична вказівка переглянута і затверджена на засіданні кафедри: 

_____________________________________________________  

З доповненнями (змінами) _______________________________________  
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