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Бережная Н.М. Семейства интерлейкинов: биология и онкогенез /
Н.М. Бережная. – К.: Наук. думка, 2013. – 575 с.

Монография обобщает современное представление о роли интер�
лейкинов в регуляции различных физиологических процессов, а также
при злокачественном росте и соответственно состоит из двух частей.
В первой части обобщена и проанализирована информация о харак�
тере участия интерлейкинов – всех известных к настоящему времени
шести семейств как в регуляции гомеостаза системы иммунитета, так и
клеток других органов и систем организма. Во второй части отражены
различные аспекты участия интерлейкинов – членов всех семейств
в развитии опухолевого процесса. В частности, обсуждается роль ин�

терлейкинов в индукции супрессии, формировании микроокружения и резистентности к ле�
карственным препаратам. Большое внимание уделено роли Toll�like�рецепторов – TLR (учас�
тие в физиологической регуляции и при злокачественном росте). Некоторые вопросы обсуж�
даются впервые.

Для широкого круга специалистов медицинского и биологического профиля: иммунологов,
биологов, онкоиммунологов, онкологов и патофизиологов.

Використання HDR брахітерапії при лікуванні поширених форм
раку шийки матки: метод. рекомендації / Нац. ін�т раку, Укр. центр на�
ук. мед. інформації та патент.�ліценз. роботи; уклад.: В.С. Іванкова,
Л.М. Барановська, Г.М. Шевченко [та ін.]. – К., 2013. – 22 с.: табл. –
Бібліогр.: с. 21�22.

Запропоновані методичні рекомендації підготовлені в Україні
вперше і призначені для онкологів, променевих терапевтів, які пра�
цюють в онкологічних закладах і використовують високоенергетич�
ні апарати.

Використання апаратів з джерелами високої потужності дози (HDR)
для внутрішньопорожнинної брахітерапії є новим рівнем променевого

лікування хворих на місцево поширений рак шийки матки у світі і важливим напрямком удос�
коналення поєднаної променевої терапії хворих цієї категорії. Безпосередні результати ліку�
вання хворих на місцево поширений рак шийки матки з використанням запропонованих ре�
жимів HDR брахітерапії позитивні і свідчать про їх ефективність та відсутність надмірної ток�
сичності застосованих методик за умови якісної допроменевої підготовки та застосування
адекватних засобів профілактики.

Впровадження в практику охорони здоров’я України запропонованих режимів фракціону�
вання HDR брахітерапії сприятиме більш комфортному для пацієнток проведенню лікувально�
го процесу, скороченню терміну і підвищенню ефективності консервативної терапії хворих
цієї категорії.

Гриневич Ю.А. Маркеры опухолевого роста / Ю.А. Гриневич,
Л.Г. Югринова. – К.: Здоров’я, 2013. – 199 с.: табл., ил. – Библиогр.:
с. 191�199.

В монографии приведена характеристика различных онкомарке�
ров, выявляемых при солидных злокачественных новообразованиях.
Обоснована целесообразность их использования в клинической он�
кологии для получения дополнительной информации при диагностике
и дифференциальной диагностике, а также для оценки эффективности
основных методов лечения онкологических больных.

Представлены наиболее информативные комбинации опухолевых
маркеров, используемых для доклинической диагностики рецидивов и

метастазов опухолей различных локализаций. Подробно описаны иммуноферментные мето�
ды определения онкомаркеров.

Для врачей�онкологов, семейных врачей, врачей�лаборантов.

Коваль Н.И. Заболевания губ. Клиническая картина. Диагностика.
Дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика: учеб. по�
собие для врачей�интернов, курсантов и студентов высш. мед. учеб.
заведений (фак.) последиплом. образования и IV уровня аккредита�
ции / Н.И. Коваль, А.Ф. Несин, Е.А. Коваль; под ред. проф. А.В. Бори�
сенко. – К.: Медицина, 2013. – 344 с.: ил. – Библиогр.: с. 338�341.

В учебном пособии на современном уровне освещены вопросы этио�
логии, патогенеза, клинической картины, диагностики, лечения и про�
филактики хронических воспалительных, дисфункциональных и дис�
трофических заболеваний губ, в том числе доброкачественных, пред�
раковых и других злокачественных новообразований губ. Материа�

лом для подготовки этой книги послужили более чем 30�летние клинические наблюдения ав�
торов, оригинальные разработки методов диагностики и лечения данных заболеваний.

Издание иллюстрировано 329 цветными рисунками и рекомендовано для практических
врачей, студентов стоматологических факультетов, субординаторов, интернов.

Кориченский А.Н. Конспект врача ультразвуковой диагности�
ки. Система описания и обработки данных ультразвукового ис�
следования молочных желез US BI�RADS / А.Н. Кориченский. – К.:
ВБО «Украинский Допплеровский Клуб», 2013 – Вып. 10: Этюды
современной ультразвуковой диагностики. – 2013. – 120 с.: ил. –
Библиогр.: с. 102.

В книге с ознакомительной целью представлена принятая во многих
странах мира в качестве стандарта система описания и обработки
данных ультразвукового исследования молочных желез US BI�RADS –
Ultrasound Breast Imaging Reporting and Data System, разработанная
Американским Колледжем Радиологии (ACR).

Материал изложен в виде атласа, иллюстрирующего диагностические критерии ультра�
звукового изображения очаговых изменений молочной железы для применения в данной
системе.

Книга рассчитана на врачей ультразвуковой диагностики, радиологов, маммологов, сту�
дентов медицинских вузов.

Маркін Л.Б. Лапароскопічні втручання в гінекологічній практиці:
навч. посіб. для лікарів акушерів�гінекологів, інтернів, студентів старш.
курсів вищ. мед. закл. освіти / Л.Б. Маркін, Т.Ю. Мартин. – Л.: Посвіт,
2014. – 219 с.: іл. – Бібліогр.: с. 213�218.

У навчальному посібнику наведені сучасні дані про вимоги до здійс�
нення лапароскопічних операцій, технічні аспекти ендоскопічної хі�
рургії, особливості гінекологічної лапароскопії. Розглянуто показання
для проведення лапароскопічних операцій при пухлинних процесах
яєчників, аспекти особливостей діагностики оваріальних утворень під
час вагітності та можливості радіологічних методів у визначенні їх зло�
якісного потенціалу.

Форма подачі матеріалу у вигляді питань та відповідей дозволяє самостійно оцінити рівень
теоретичної підготовки, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Ситуаційні задачі та тесто�
ві завдання з еталонами відповідей та поясненнями сприяють розвитку клінічного мислення,
використанню набутих теоретичних знань в практичній діяльності.

Для лікарів акушерів�гінекологів, інтернів, студентів старших курсів вищих медичних закла�
дів освіти.

Неоад’ювантна поліхіміотерапія в лікуванні хворих на м’язово�
інвазивний рак сечового міхура: метод. рекомендації / Нац. ін�т раку,
Укр. центр наук. мед. інформації та патент.�ліценз. роботи МОЗ Укра�
їни; уклад.: проф. Е.О. Стаховський, Ю.В. Вітрук, О.А. Войленко [та
ін.]. – К., 2014. – 38 с.: табл., іл. – Бібліогр.: с. 36�37.

Введення у клінічну практику в останні роки низки нових, малоток�
сичних хіміопрепаратів, широке впровадження імунопрофілактики
БЦЖ дають підстави перегляду показань та підходів до органозберіга�
ючої тактики лікування хворих на інвазивний рак сечового міхура.
Незважаючи на вже проведені клінічні дослідження неоад’ювантної
поліхіміотерапії, її роль в лікуванні інвазивного раку сечового міхура

залишається не вирішеною. Представлені методичні рекомендації базуються на результатах
рандомізованого клінічного дослідження, проведеного в науково�дослідному відділенні плас�
тичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку за період з 2008 по
2011 роки.

Розроблені методи комбінованого лікування хворих на м’язовоінвазивний рак сечового мі�
хура шляхом оптимізації способів оперативного втручання залежно від ефективності нео�
ад’ювантної поліхіміотерапії можуть бути рекомендовані для впровадження в клінічну прак�
тику онкологічних лікувальних установ України.

Методичні рекомендації підготовлені в Україні вперше та призначені для лікарів онкологів,
хіміотерапевтів.

Профілактика та лікування гастроінтестинальних та гепатологіч�
них ускладнень хіміотерапії у онкологічних хворих: метод. рекоменда�
ції / Нац. ін�т раку, Укр. центр наук. мед. інформації та патент.�ліценз.
роботи; уклад.: І.А. Крячок, Л.А. Сивак, Г.О. Губарева. – К., 2013. –
23 с.: табл. – Бібліогр.: с. 23.

Більшість протипухлинних хіміопрепаратів, діючи цитоспецифічно,
максимально пошкоджують ті клітини, які швидко діляться. До цієї кате�
горії, окрім пухлинних та кровотворних клітин, насамперед належить
епітелій травного тракту, тобто клітини з високою регенеративною ак�
тивністю. Як наслідок, серед найпоширеніших побічних ефектів хіміо�
терапевтичного лікування відзначають ускладнення з боку травного

тракту – гастроінтестинальна цитотоксичність, найчастішими з яких є мукозити, нудота та
блювання, закрепи та діарея. Доволі частим ускладненням хіміотерапії з боку органів трав�
лення є цитотоксичне ураження печінки.

Виходячи із зазначеного, розроблено алгоритм профілактики та лікування найчастіших не�
гематологічних ускладнень з боку травного тракту, які виникають у онкологічних хворих
внаслідок хіміотерапевтичного лікування.

Методичні рекомендації призначені для лікарів онкологів, гематологів, радіологів, хіміоте�
рапевтів та терапевтів загальнолікувальної мережі.

Роль генетических факторов в диагностике и прогнозировании
течения острой лейкемии у детей: монография / Е.В. Кучер, С.Н. Гай�
дукова, Г.И. Мороз [и др.]. – К.: НМАПО ім. П.Л. Шупика, 2014. –
186 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 163�184.

В монографии отражены результаты изучения генетически обуслов�
ленных, наследственно�конституциональных и внешнесредовых факто�
ров риска, комплексная оценка и своевременный учет которых необхо�
димы для выявления предрасположенности к развитию острой лейкемии
у детей и ранней диагностики лейкемического процесса, а также для
прогнозирования течения заболевания и назначения адекватной поли�
химиотерапии на основе индивидуализированного подхода.

Издание рассчитано на научных работников, преподавателей медицинских высших учеб�
ных заведений, слушателей кафедр системы последипломной подготовки врачей, практику�
ющих детских гематологов, гематологов, педиатров, терапевтов, семейных врачей, а также
врачей других специальностей практического звена здравоохранения и студентов медицин�
ских университетов.
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