ХРОНIКА ПОДIЙ

Науково-практична конференцiя з мiжнародною участю
«ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ
I КЛIНIЧНОЇ ЕНДОКРИНОЛОГIЇ»
(Тринадцятi Данилевськi читання)
(13–14 березня 2014 року, м. Харкiв)

13–14 березня 2014 року, згiдно з державним Реєстром з’їздiв, конгресiв, симпозiумiв та науково-практичних конференцiй
на 2014 рiк (п. 14, стор. 25), ДУ «Iнститут
проблем ендокринної патологiї iм. В. Я. Данилевського НАМН України» (ДУ IПЕП),
Харкiвською медичною академiєю пiслядипломної освiти МОЗ України (ХМАПО) та
Харкiвським нацiональним медичним унiверситетом МОЗ України (ХНМУ) проведено науково-практичну конференцiю з мiжнародною участю «Досягнення та перспективи
експериментальної i клiнiчної ендокринологiї» (Тринадцятi Данилевськi читання).
У роботi конференцiї взяли участь 612
осiб — представники 12-ти областей України, м. Києва, АР Крим, Грузiї.
Склад доповiдачiв включав представникiв наукових та науково-педагогiчних закладiв Харкова (ДУ IПЕП, ДУ «Iнститут охорони здоров’я дiтей та пiдлiткiв НАМН України», ДУ «Iнститут терапiї iм. Л. Т. Малої
НАМН України», ДУ «Iнститут неврологiї, психiатрiї та наркологiї НАМН України», Iнститут проблем крiобiологiї та крiомедицини НАН України, ХМАПО, ХНМУ);
Києва (Український науково-практичний
центр ендокринної хiрургiї, трансплантацiї
ендокринних органiв i тканин МОЗ України, Нацiональний медичний унiверситет
iм. О. О. Богомольця МОЗ України, Нацiональна медична академiя пiслядиплом78

ної освiти iм. П. Л. Шупика); Запорiзького
державного медичного унiверситету; Донецького нацiонального медичного унiверситету iм. М. Горького; Львiвського нацiонального медичного унiверситету iм. Данила Галицького; Буковинського державного медичного унiверситету (Чернiвцi).
Iз привiтанням до учасникiв конференцiї звернулись директор ДУ IПЕП проф.
Ю. I. Караченцев, проректор з наукової роботи ХНМУ проф. В. В. М’ясоєдов, заступник директора Департаменту охорони здоров’я Харкiвської облдержадмiнiстрацiї Г. В. Бондарчук, директор Департаменту охорони здоров’я Харкiвської мiськради
Ю. В. Сороколат. В їх виступах було вiдзначено, що регулярне обговорення найсучаснiших досягнень фундаментальної та прикладної ендокринологiї iз визначенням тенденцiї її подальшого розвитку та питань, що
потребують першочергової уваги, обґрунтовують важливiсть формату Данилевських
читань i необхiднiсть продовження цiєї традицiї.
Темою провiдної доповiдi цьогорiчних
Данилевських читань був представлений директором ДУ IПЕП проф. Ю. I. Караченцевим аналiз найважливiших досягнень наукової школи Iнституту в галузi експериментальної ендокринологiї, в першу чергу таких, що стосуються дiабетологiї, тиреоїдологiї, репродуктологiї, нейроендокринологiї,
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а також в галузi розробки фармпрепаратiв
з позицiй сучасного розумiння патогенезу
основних ендокринопатiй. Доповiдач пiдкреслив, що науковi напрямки, що розробляються в Iнститутi на сучасному етапi, є гiдним продовженням багаторiчної традицiї,
сформованої фундаментальними роботами
видатних засновникiв вiтчизняної ендокринологiї, якi працювали в Iнститутi на рiзних
етапах його функцiонування.
Програму конференцiї склали 68 доповiдей (39 усних та 29 постерних), у т. ч. 33 —
з проблем дiабетологiї, 6 — тиреопатологiї,
7 — репродуктологiї, 7 — присвячених вшануванню пам’ятi вiдомого вченого-бiохiмiка,
чл.-кор. АН УРСР А. М. Утевського (110 рокiв вiд дня народження).
За проблемою дiабетологiї були представленi результати експериментальних та
клiнiчних дослiджень, якi поглиблюють
уявлення стосовно механiзмiв формування
цукрового дiабету (ЦД) та його хронiчних
ускладнень. Так, в експериментi доведено,
що гiпоксичнi (у барокамерi) тренування
здорових щурiв збiльшують чисельнiсть бета-клiтин за рахунок гальмування в них процесiв апоптозу, а у тварин iз ЦД — за рахунок посилення їх пролiферативної активностi.
Представленi данi дослiдження, якi свiдчать, що на початкових стадiях ЦД 1 типу супроводжується перевагою процесiв розпаду колагену як проявом пристосувальної
реакцiї на ушкоджуючу дiю гiперглiкемiї.
У подальшому зниження розпаду колагену внаслiдок накопичення його глiкованої
фракцiї свiдчить про формування судинних
ускладнень. Тобто, показники метаболiзму
сполучної тканини можуть використовуватись для клiнiчного монiторингу хворих.
Було акцентовано, що у хворих на ЦД
2 типу з нормальною масою тiла вiрогiдно
частiше має мiсце абдомiнальне ожирiння
(за рiвнем обводу талiї), нiж у таких осiб без
ЦД. Одночасно, на тлi ЦД 2 типу у хворих
iз нормальною масою тiла атеросклеротичнi бляшки у каротидних артерiях виявляються бiльш нiж у половини випадкiв i вiрогiдно частiше нiж у хворих аналогiчного
вiку з ожирiнням. Одним з пояснень такої
ситуацiї може бути встановлений у чоловi-
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кiв позитивний зв’язок мiж рiвнем антиатерогенного ендогенного пептиду апелiну-12
у сироватцi кровi та iндексом маси тiла.
Припускають, що пiдвищенi показники маси
тiла можуть сприяти збереженню даного пептиду, який, в основному, синтезується адипоцитами i негативно корелює з проатерогенними i позитивно — з антиатерогенними
лiпiдами.
Було пiдтверджено, що визначальне значення у формуваннi кардiометаболiчних порушень i уражень органiв-мiшеней у хворих
на ЦД 2 типу та артерiальну гiпертензiю
мають абдомiнальне ожирiння та iнсулiнорезистентнiсть, якi ведуть до гiпертрофiї лiвого шлуночка, прогресування атеросклерозу та супроводжуються дислiпiдемiєю, розвитком системного запалення та гiпоадипокiнемiєю. Сьогоднi вважається, що постiйним компенсаторним компонентом iнсулiнорезистентностi є гiперiнсулiнемiя. Встановлено, що за наявностi iнсулiнорезистентностi про напруження iнсулiнопродукуючої
функцiї β-клiтин пiдшлункової залози може
свiдчити гiпер-С-пептидемiя.
На пiдставi аналiзу даних сучасних публiкацiй та власного досвiду було вiдзначено, що негативне поєднання генетичних та
набутих вад в iмунних клiтинах i бiлках веде
до розвитку хронiчного запалення низької
iнтенсивностi, яке провокує порушення на
молекулярному рiвнi, iнiцiюючи змiни функцiї та структури кровоносних судин. У свiтi
накопичуються докази щодо епiгенетичних
механiзмiв як важливих медiаторiв атерогенного процесу на раннiх стадiях ЦД.
Значної уваги на конференцiї було придiлено розповсюдженостi асоцiйованої хронiчної патологiї, зокрема поєднанню ЦД 2 типу iз ожирiнням, артерiальною гiпертензiєю, iшемiчною хворобою серця. Пiдкреслено, що така проблема бiльшою мiрою стосується контингенту старших вiкових перiодiв
i потребує уваги щодо обмеження полiпрагмазiї.
Було запропоновано удосконаленi технологiї дiагностики дiабетичних ускладнень,
зокрема метод дiагностики морфофункцiонального стану печiнки з використанням дiагностичних моделей ФiброТест, ФiброМакс,

79

Хронiка подiй

СтеатоСкрин, ФiброМетр; наведенi обмеження та недолiки методу.
Значної уваги було придiлено новiтнiм
пiдходам до терапiї ЦД. З позицiй сучасного розумiння патогенезу дiабету та враховуючи результати крупних популяцiйних дослiджень надано клiнiчну оцiнку присутнiх
на фармацевтичному ринку України фармпрепаратiв для терапiї ЦД та його ускладнень. Кластер доповiдей цього напрямку
охоплював матерiали, що стосуються всiх
етапiв лiкування ЦД, означених у рекомендацiях АДА (2012 р.). Характеризуючи перший рiвень терапiї (призначення метформiну), було представлено результати дослiдження UKPDS, в якому доведено, що препарат Глюкофаж ефективно коригує вуглеводний обмiн, попереджує або гальмує розвиток серцево-судинної патологiї. Крiм того,
було акцентовано, що в осiб iз метаболiчним
синдромом препарат сприяє зниженню маси
тiла, причому, головним чином за рахунок
зменшення вiдсоткової долi жиру, що супроводжується зниженням iндексу жирова
тканина / м’язова тканина.
Другий етап алгоритму терапiї ЦД 2 типу предписує її iнтенсифiкацiю за рахунок
комбiнацiї двох препаратiв. На цьому етапi є
важливим утримання балансу мiж рiвнями
глiкемiї i iнсулiнемiї та запобiгання гiпоглiкемiчних станiв. Представлено данi вiдносно потенцiальної переваги раннього початку комбiнованої терапiї з включенням фiксованих комбiнацiй (метформiн+амарил),
з використанням iнгiбiторiв ДПП-4, якi
вiдповiдають вимогам до цукрознижувальних препаратiв. Розглянуто вiдмiнностi мiж
окремими представниками цього класу препаратiв; серцево-судинна безпека цукрознижувальної терапiї, що базується на iнкретиновому ефектi. Було вiдзначено, що дослiдження SAVOR представило важливi новi
данi з цього питання i сформувало сильнiшу
доказову базу порiвняно з даними доказової дiабетологiї, якi до недавно були доступними.
Сучасний алгоритм лiкування ЦД 2 типу включає своєчасний початок iнсулiнотерапiї, що сприяє зниженню ризику мiкрота макросудинних ускладнень. Проведене
в ДУ IПЕП дослiдження ефективностi та
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безпеки iнсулiнiв виявило адекватну гiпоглiкемiзуючу дiю препаратiв людських iнсулiнiв у сполученнi з таблетованими препаратами при лiкуваннi некомпенсованого ЦД
2 типу, причому, при використаннi вiдносно
низьких доз препаратiв. Було акцентовано,
що успiх цукрознижувальної терапiї залежить вiд пiдбору пацiєнт-орiєнтованої схеми, яка спроможна контролювати як базальну, так i постпрендiальну глiкемiю.
Представником ПАТ «Iндар» було наголошено, що якiсть препаратiв, у т. ч. iнсулiнiв, якi виробляються на ПрАТ «Iндар»,
гарантується повною вiдповiднiстю вимогам
фармакопей України, Європи та США.
Гормони щитоподiбної залози (ЩЗ)
впливають на метаболiчнi процеси в усiх органах, вiдiграють унiкальну роль у пiдтримцi iмунiтету та стану мiнерального обмiну.
Тому доповiдi з проблеми тиреоїдної патологiї включали коло рiзноманiтних проблем.
Було розглянуто з сучасних позицiй схему
регуляцiї синтезу та секрецiї гормонiв ЩЗ
i алгоритм дiагностики гiпертиреозу; проаналiзовано iснуючi терапевтичнi можливостi; порiвняно, яким антитиреоїдним препаратам вiддають перевагу Європейська та
Американська тиреоїднi асоцiацiї.
Розглянуто в експериментi структурно-функцiональнi особливостi мiнеральної
щiльностi кiсткової тканини у самок i самиць статевонезрiлих щурiв на тлi тривалого введення високих доз тиреоїдних гормонiв. Встановлену рiзну ступiнь змiн цього
показника у самцiв та самок пов’язують iз
рiзним вмiстом у них вiдсоткової долi жирової i знежиреної тканини.
Представлено результати дослiдження,
якi свiдчать, що гiпофункцiя ЩЗ на тлi ожирiння та гiпертонiчної хвороби асоцiюється
з порушенням дiастолiчної функцiї лiвого
шлуночка, яке збiльшується iз вiком, а також за наявностi дислiпiдемiї. Встановлено,
що у хворих на автоiмунний тиреоїдит iз
супутнiми ожирiнням i гiпертонiчною хворобою на тлi субклiнiчного та манiфестного
гiпотиреозу дисфункцiя ендотелiю є бiльш
виразною, нiж за еутиреозу.
Поєднання ЦД 2 типу та гiпотиреозу
супроводжується посиленням негативного
впливу таких чинникiв ризику серцево-су-
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динних ушкоджень, як артерiальна гiпертензiя та дислiпiдемiя. У 80 % хворих на ЦД
2 типу, поєднаний з гiпотиреозом, не досягнута компенсацiя гiпотиреозу. Для профiлактики негативного впливу чинникiв ризику серцево-судинних ускладнень у хворих на
ЦД 2 типу необхiдно здiйснювати активну
дiагностику гiпотиреозу: у чоловiкiв пiсля
40, у жiнок — пiсля 50 рокiв.
Було пiдкреслено унiкальну роль ЩЗ
у створеннi протитуберкульозного iмунiтету
за рахунок прямої i непрямої активацiї макрофагальної системи. Тому є обґрунтованим визначення структурних i функцiональних змiн при iмунодефiцитних станах. Встановлено, що ко-iнфекцiя туберкульоз/ВIЧ
супроводжується збiльшенням частоти АIТ
iз субклiнiчним гiпотиреозом. Розробка тактики скринiнгу та монiторингу функцiї
ЩЗ за такої ко-iнфекцiї сприятиме формуванню бiльш адекватної iмунної вiдповiдi на
ко-iнфекцiю туберкульоз / ВIЧ.
Проблема гiпокiнезiї у сучасного населення сьогоднi є актуальною, бо веде до
суттєвих змiн опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, ЦНС, загального порушення обмiнних процесiв, якi значною мiрою визначаються тиреоїдним статусом. На
конференцiї було представлено данi експерименту, якими доведено, що у 3-мiсячних
нащадкiв щурiв-матерiв, якi утримувались
у перiод вагiтностi в умовах гiпокiнезiї, має
мiсце значуще зниження рiвнiв Т4 та Т3 , що
свiдчить про зниження у них iнтенсивностi
обмiнних процесiв.
За проблемою репродуктологiї було
представлено данi експериментальних дослiджень, якими показано, що iз вiком у щурiв
має мiсце пiдвищення альдозоредуктазної
активностi. В зв’язку з цим на етапi статевого дозрiвання створюються умови для
обмеження утилiзацiї цитотоксичних карбонiльних продуктiв обмiну i, як наслiдок, пiдвищення чутливостi органiзму до ушкоджуючих ефектiв оксидативного стресу.
Було також продемонстровано, що локальна гiпертермiя сiм’яникiв щурiв статевозрiлого вiку призводить до зменшення заплiднювальної здатностi тварин та погiршення якостi сперми, що веде до безплiддя.
Проведеними дослiдженнями доведено
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ефективнiсть L-енантiомеру тiазолiнiламiду
камфорної кислоти для корекцiї порушень
статевої поведiнки та фертильностi самцiв
щурiв з неонатально iндукованою репродуктопатiєю.
Було пiдкреслено, що клiнiко-лабораторнi змiни, специфiчнi для вiкового андрогенодефiциту, спостерiгаються у 14–30 % чоловiкiв вiком 55 i бiльше рокiв, що обґрунтовує актуальнiсть пошуку реабiлiтацiйних
заходiв. Встановлено, що для пiдвищення
ефективностi замiсної терапiї тестостероном
необхiдною є стимуляцiя ендогенного тестостерону, у т. ч. з використанням комплексу Мiлдронат + Трибестан + Вiтамiн Е.
У чоловiкiв iз вiдсутнiстю андрогенодефiциту комплексна антиоксидантно-iмунокоригуюча терапiя сприяє посиленню рухливостi
та життєздатностi спермiїв.
Збiльшення майже вдвiчi частоти вторинної аменореї в перiод пубертату свiдчить
про актуальнiсть проблеми уточнення патогенетичних ланок її розвитку. Встановлено,
що за цього процесу вiдбуваються не лише
змiни рiвнiв гонадотропних i статевих гормонiв, але й зниження лептину, iнсулiноподiбного фактору роста-1, iнсулiну та пiдвищення сексстероїдзв’язуючого глобулiну.
З нагоди 110-рiччя вiд дня народження вiдомого вченого бiохiмiка, чл.-кор.
АН УССР, лауреата премiї iм. А. В. Паладiна, заслуженого дiяча науки України
А. М. Утевського на конференцiї виступили
представники трьох наукових центрiв Харкова, в яких вiн працював в окремi перiоди життя, а саме ДУ IПЕП, ХНМУ, Iнституту крiобiологiї i крiомедицини НАНУ.
Крiм того, виступили колишнi учнi акад.
А. М. Утевського, колеги, а також продовжувачi дослiджень цього видатного вченого
на новiтнiх рiвнях технологiчного обладнання, задля вирiшування проблем, що стоять
перед сучасною наукою. Були представленi
результати дослiдження за проблемою участi катехоламiнiв у центральнiй регуляцiї
репродуктивної системи в пiдлiтковому вiцi,
якими доказано, що монсамiноергiчний контроль репродуктивної системи в перiод пубертату уявляється як активацiя симпатикоадреналової системи при одночасному зниженнi блокуючого впливу iндоламiнiв, що
81
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забезпечує реактивацiю iмпульсної секрецiї
гонадолiберину.
В результатi дослiдження динамiки добових ритмiв концентрацiї адреналiну та
норадреналiну при гiпопiнеалiзмi виявлено,
що на тлi дефiциту мелатонiну при гiпопiнеалiзмi формується десинхроноз у симпато-адреналовiй системi з порушенням добових ритмiв концентрацiї цих катехоламiнiв. За умов тривалого гiпопiнеалiзму
має мiсце переважання гормональної ланки симпато-адреналової системи над медiаторною. Конкретизовано роль катехоламiнiв i гiпогонадизму у виникненнi та перебiгу
кардiопатiй.
Учасники конференцiї мали можливiсть
ознайомитись iз виставкою фармацевтичних фiрм.
За матерiалами конференцiї видано збiрник тез.
Завершилась конференцiя пiдведенням
пiдсумкiв роботи, прийняттям резолюцiї та
врученням дипломiв та грошових премiй вiд
ФК «Здоров’я» авторам кращих наукових
робiт.
Першу премiю та медаль лауреата 13 Данилевських читань присудили к. б. н. I. В. Гопкаловiй та спiвавт. (Харкiв, Київ) за доповiдь «Механiзми змiни мiнеральної щiльностi кiсткової тканини у статевонезрiлих
щурiв лiнiї Вiстар при гiпертиреоїдизацii та
пiсля її скасування».
Другу
премiю
присудили
проф.
Л. В. Журавльовiй та спiвавт. (Харкiв) за
доповiдь «Неiнвазивнi дiагностичнi панелi,
якi застосовуються при хронiчних захворюваннях печiнки у хворих на цукровий
дiабет».
Третю премiю присудили д. мед. н.
В. О. Бондаренко та спiвавт. (Харкiв, Суми)
за доповiдь «Оцiнка ефективностi антиоксидантно-iмунокоригуючої терапiї патоспермiї
рiзного генеза у чоловiкiв».
Премiї за постернi доповiдi отримали
к. мед. н. Д. А. Мiтельов та спiвавт. (Харкiв) «Нейропротекторна терапiя в лiкуваннi i профiлактицi дiабетичної енцефалопатiї в дитячому вiцi», акад. О. М. Бiловол
та спiвавт. (Харкiв) «Чинники кардiометаболiческого ризику в пацiєнтiв, хворих на
цукровий дiабет 2 типу та артерiальну гiпер82

тензiю» та проф. С. М. Коваль та спiвавт.
(Харкiв) «Рiвнi апелiну кровi у хворих на
гiпертонiчну хворобу з цукровим дiабетом
2 типу та без такого».
РЕЗОЛЮЦIЯ
Заслухавши та обговоривши доповiдi,
представленi за програмою, учасники конференцiї констатують, що регулярне обговорення найсучаснiших досягнень експериментальної та прикладної науки, визначення тенденцiї її подальшого розвитку та питань, що потребують першочергової уваги,
обґрунтовують важливiсть формату ставших вже традицiйними Данилевських читань.
У програмнiй доповiдi цьогорiчних тринадцятих Данилевських читань, представленiй директором ДУ IПЕП проф. Ю. I. Караченцевим, було проаналiзовано найважливiшi досягнення наукової школи Iнституту
в галузi експериментальної ендокринологiї,
фундамент якої було закладено засновником закладу — всесвiтньо вiдомим фiзiологом акад. В. Я. Данилевським. Наведенi
у доповiдi матерiали свiдчать, що експериментальнi дослiдження, якi проводяться
в ДУ IПЕП, вiдповiдають свiтовим тенденцiям сьогодення та спрямованi на вирiшення
актуальних проблем ендокринологiї.
На конференцiї було представлено та
обговорено данi експериментальних та клiнiчних дослiджень, якi характеризують сучасний рiвень розумiння механiзмiв формування та прогресування ендокринопатiй, а також визначають напрямки для реабiлiтатацiйних заходiв.
В експериментi встановлено молекулярнi механiзми позитивного впливу гiпоксичних тренувань на кiлькiсть бета-клiтин
панкреатичних острiвцiв за умов цукрового
дiабету, якi реалiзуються через регуляцiю
апоптозу та пролiферацiї. Доведено участь
фосфолiпази D у сигнальному каскадi iнсулiну та визначено новi механiзми антидiабетичного впливу калорiйно-обмеженої дiєти, пов’язанi з метаболiзмом церамiдiв. Доведено специфiчнi коливання експресiї Tollподiбних рецепторiв-2 та -4 у парапанкреатичних адипоцитах за умов експеримен-
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тальних моделей ЦД 1 та 2 типу, а також
окресленi новi молекулярнi механiзми прозапального впливу хронiчного соцiального
стресу. Визначено особливостi розвитку метаболiчних порушень за умов недостатньої
забезпеченостi органiзму естрогенами на моделi ЦД 2 типу з ожирiнням. Доведено наявнiсть комплексної антидiабетичної дiї у оригiнальної гетероциклiчної сполуки AD-1408
та обгрунтовано її подальше поглиблене дослiдження.
Отримано прiоритетнi данi щодо наслiдкiв гiпопiнеалiзму, iндукованого тривалим
цiлодобовим освiтленням, для функцiонального стану органiв ендокринної та iмунної
систем, шлунково–кишкового тракту. Доведено, що гiпопiнеалiзм провокує розвиток
метаболiчного синдрому у кролiв i щурiв,
а курсове введення епiталону (синтетичний
пептид епiфiза) уповiльнює цей процес. Показано, що на тлi дефiциту мелатонiну активується гормональна активнiсть ентерохромафiнних клiтин мозкового шару надниркових залоз, а також формуються десинхроноз
симпато-адреналової системи. Встановлено
ефективнiсть синтезованої в ДУ IПЕП нової
сполуки для корекцiї неонатально iндукованої диспрограмної гiпофертильностi.
Експериментально розроблено новi пiдходи для корекцiї гiпотиреозу за допомогою бiопрепаратiв плаценти, якi сприяють
нормалiзацiї тиреоїдного балансу, а також
нормалiзують стан iмунної системи. Визначено механiзми порушень у формуваннi мiнеральної щiльностi кiсткової тканини
при моделюваннi тироксинового токсикозу
та пiсля вiдмiни гiпертиреодизацiї у статевонезрiлого органiзму. Доведено патогенетичну роль гiпокiнезiї за умов вагiтностi
в розвитку гiпофункцiї щитоподiбної залози
у нащадкiв.
Зроблено внесок у реалiзацiю нацiональної стратегiї профiлактики ЦД та його
ускладнень. Дослiджено епiдемiологiчну ситуацiю щодо провiдних чинникiв ризику ЦД
2 типу, оцiнено готовнiсть респондентiв iз
чинниками ризику ЦД 2 типу до модифiкацiї способу життя.
Поглиблено уявлення стосовно механiзмiв розвитку та прогресування дiабетичних
ускладнень, до яких належать активацiя
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апоптозу судинного епiтелiю та кардiомiоцитiв, змiни у метаболiзмi сполучної тканини та активацiя медiатору запалення та
фiброзу Вiсфатiну на рiзних етапах формування та прогресування дiабетичної нефропатiї, змiни структурно-функцiонального стану мiокарда при формуваннi кардiваскулярної автономної нейропатiї, доведено
необхiднiсть корекцiї фосфорно-кальцiєвого
обмiну у хворих на ЦД 2 типу з дiабетичною
остеоартропатiєю.
Продемонстровано ефективнiсть сучасних терапевтичних технологiй, створених
з урахуванням новiтнiх даних стосовно механiзмiв iнiцiацiї i прогресування ЦД та його
ускладнень.
Представлено данi доказової медицини
та рекомендацiї сучасних алгоритмiв лiкування щодо необхiдностi призначення статинiв виключнiй бiльшостi хворих на ЦД 2 типу з метою достеменного зниження ризику
первинних та повторних серцево-судинних
подiй.
Придiлено увагу проблемi асоцiйованої
патологiї у складi ЦД 2 типу, гiпертонiчної
хвороби, iшемiчної хвороби серця, ожирiння.
Розглянуто механiзми обтяження перебiгу
кожної патологiї при рiзних варiантах поєднання з iншою, а також особливостi терапiї
таких хворих, яка для запобiгання полiпрагмазiї вимагає вибору медикаментiв iз адекватним спектром рiзнопланової дiї.
Зроблено доповнення в алгоритм диференцiальної дiагностики гiстологiчно рiзних
форм раку щитоподiбної залози.
Встановлено значний негативний вплив
радiойодтерапiї на цитотоксичну активнiсть
натуральних кiлерiв та на метаболiчну
активнiсть нейтрофiлiв за диференцiйованого раку щитоподiбної залози, i це питання
потребує подальшого дослiдження.
З’ясовано, що при екстракорпоральном
заплiдненнi доза рекомбiнантного ФСГ, що
вводиться, не впливає на ранню динамiку
розвитку ембрiонiв, а низький рiвень естрадiолу погiршує морфокiнетичнi параметри
ембрiонiв.
Розглянуто чинники ризику формування вторинної аменореї у дiвчат-пiдлiткiв на
першому роцi пiсля менархе.
Продемонстровано удосконаленi такти83
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ки терапiї андрогенопатiй та їх ефективнiсть при рiзних варiантах патоспермiй як iз
збереженням андрогенного статусу, так i на
тлi вiкового андрогендефiциту.
Поглиблено уявлення про особливостi
цитокiнового (у т. ч. адипокiнового), лiпiдного та гормонального метаболiзму, активностi печiнкових ферментiв при ожирiннi у пацiєнтiв рiзних вiкових категорiй.
Учасники конференцiї приєднуються до
вшанування пам’ятi знаменитого вченого
чл.-кор. АН УРСР А. М. Утевського (110 рокiв вiд дня народження), вiдомого i в Українi, i в свiтi, зокрема завдяки створенiй ним
концепцiї щодо ключової ролi продуктiв метаболiзму гормонiв у реалiзацiї їх ефектiв.
Конференцiя постановляє:
1. Дiючим в Українi науковим ендокринологiчним центрам необхiдно постiйно пiдтримувати сучасний рiвень як технiчного
обладнання, так i пiдготовки науковцiв для
забезпечення конкурентоздатностi результа-

тiв дослiджень з фундаментальної та клiнiчної ендокринологiї, з якими регулярно
ознайомлювати спецiалiстiв, зокрема на Данилевських читаннях.
2. Вважати, що найбiльш перспективними напрямками наукових дослiджень, якi
мають i теоретичну значущiсть, i є актуальними в планi удосконалення дiагностичних
i терапевтичних технологiй щодо ендокринної патологiї, є наступнi:
2.1. дослiдження механiзмiв реалiзацiї
пошкоджуючої дiї чинникiв довкiлля щодо
манiфестацiї та перебiгу найбiльш розповсюджених ендокринопатiй, специфiчних ускладнень та асоцiйованої патологiї;
2.2. продовжити цiлеспрямованi дослiдження щодо синтезу, скринiнгу та поглибленого фармакологiчного вивчення органiчних сполук з метою створення нових препаратiв для фармакологiчної корекцiї ЦД
та його судинних ускладнень, тиреопатiй,
репродуктопатiй.
Заст. директора ДУ IПЕП
з науково-органiзацiйної роботи
к. мед. н., доцент О. В. Козаков,
Ст. наук. спiвроб.
к. мед. н.
I. М. Iльїна
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ВIДГУКИ

ОТЗЫВ НА МОНОГРАФИЮ
Л. А. Бондаренко, Г. И. Губиной-Вакулик и А. Р. Геворкян
(под редакцией Ю. И. Караченцева и Н. А. Кравчун)
«ПИНЕАЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА И ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНОТИРЕОИДНАЯ СИСТЕМА: ВОЗРАСТНЫЕ
И ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»
(Харьков: С. А. М., 2013. — 264 с.)

В настоящее время не только в Украине,
но и в большинстве цивилизованных стран
регистрируется неуклонный рост числа заболеваний щитовидной железы, но недостаток фундаментальных знаний относительно хронобиологических механизмов её регуляции в разные возрастные периоды существенно ограничивает возможности разработки схем более эффективного лечения тиреопатий.
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Опираясь лишь на принцип гипоталамо-гипофизарной регуляции гормональной
активности щитовидной железы, невозможно ответить на целый ряд вопросов, ключевым из которых до последнего времени
оставался вопрос о механизме регуляции суточных ритмов в гипоталамо-гипофизарнотиреоидной системе (ГГТС). Ответить на
этот вопрос можно лишь с привлечением
данных об участии пинеальной железы и супрахиазматических ядер гипоталамуса в механизме регуляции этой системы в разное
время суток и на разных этапах онтогенеза.
Несмотря на то, что в последние годы
в мировой научной литературе отмечается
повышенное внимание к результатам изучения физиологии и патофизиологии пинеальной железы, выходит специализированный
журнал «Journal of Pineal Research» и ежегодник «Advances of Pineal Research», в Украине данной проблемой занимаются лишь единичные исследователи. К этим энтузиастам
относятся и сотрудники лаборатории хроноэндокринологии под руководством д-р биол.
наук Л. А. Бондаренко, готовые работать не
только днем, но и ночью для достижения
поставленной цели. Необходимость установления особенностей регуляции щитовидной
железы в ночное время заключается в том,
что она находится под двойным нейроэндокринным контролем — гипоталамо-гипофизарным, с одной стороны, и эпиталамо85
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эпифизарным — с другой, функциональная
активность которых прямо связана с временем суток, обусловленным сменой светового
режима. Имеющийся пробел фундаментальных знаний в этой области в значительной
мере восполнен в изданной книге.
Рецензируемая монография посвящена
одной из малоизученных проблем эндокринологии — взаимоотношениям между нейроэндокринными структурами мозга (гипоталамусом, гипофизом, эпифизом) в механизме регуляции гормональной активности
и морфофункционального состояния щитовидной железы на разных этапах онтогенеза. Очевидным преимуществом данной работы является выяснение хронобиологических закономерностей в реализации принципа гипоталамо-гипофизарной и эпиталамоэпифизарной регуляции щитовидной железы, а также установление характера прямых
и обратных связей между пинеальной железой и органами гипоталамо-гипофизарнотиреоидной системы.
Написанная авторами монография является первой в Украине попыткой обобщить
имеющийся материал по данной проблеме.
В ней приводится достаточно большое количество цитирований литературы, которая
вводит читателя в круг изучаемых проблем.
Основной объем книги занимает изложение
собственных результатов авторов, которые
в течение многих лет последовательно проводили исследования в данном направлении.
Монография состоит из семи глав. В первой главе дан анализ данных научной литературы относительно современных представлений о роли пинеальной железы в обеспечении биологических ритмов функционирования ГГТС в разные возрастные периоды. Подробно описана роль гипоталамуса, гипофиза и эпифиза в обеспечении
суточных ритмов функционирования щитовидной железы, а также возрастные изменения суточных ритмов функционирования
ГГТС у крыс.
Во второй главе приведена сравнительная оценка функционирования пинеальной
железы у человека и лабораторных крыс
в хронобиологическом аспекте, что впоследствии дало возможность авторам экстрапо86

лировать некоторые результаты, полученные в экспериментальных исследованиях,
на проблемы клинической эндокринологии.
В третьей главе дана оценка возрастных изменения функционирования органов ГГТС в хронобиологическом аспекте,
включая суточные ритмы не только гормональной активности щитовидной железы и тиреотропной функции гипофиза, но
и морфофункционального состояния органов ГГТС. Результаты гистологических исследований удачно дополнены морфометрическими показателями, указывающими на
то, что не только площадь клеток, но также
площадь ядер и цитоплазмы супрахиазматического ядра гипоталамуса, тиреотропоцитов гипофиза и тиреоцитов щитовидной
железы изменяются как с возрастом, так
и в зависимости от времени суток.
В четвертой главе представлены данные относительно суточных ритмов включения 3 Н-мелатонина в органы ГГТС у крыс
в опытах in vitro и in vivo, в которых
установлено, что и гипоталамус, и гипофиз,
и щитовидная железа способны связывать
3 Н-мелатонин из системы кровообращения
и днем, и ночью, однако обнаруживают
при этом выраженные суточные особенности, а именно — интенсивность включения
гормона в гипофиз и щитовидную железу
высокая днем и низкая ночью, а захват
3 Н-мелатонина гипоталамусом в течение суток изменяется незначительно. Эти данные
дополняют имеющиеся немногочисленные
сведения о хронофармакологии мелатонина.
Пятая глава посвящена изучению влияния курсового введения мелатонина на
суточные ритмы его концентрации в крови и морфофункциональное состояние пинеальной железы у молодых половозрелых
(эутиреоз) и старых крыс (возрастной гипотиреоз). Эта часть монографии представляется очень важной, поскольку, как показали исследования авторов, мелатонин, экзогенно введенный в фармакологической дозе, подавляет продукцию эндогенного гормона в пинеалоцитах и нарушает целостную
структуру органа, что крайне нежелательно.
Эти данные следует рассматривать как теоретическое обоснование нецелесообразности
назначения препаратов мелатонина в моло-
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дом возрасте без прямых на то показаний
(гипопинеализм) и осторожного назначения
дозы гормона у пожилых.
Чрезвычайно важными не только с позиций теоретической эндокринологии, но
и клинической, считаю результаты исследований, изложенные в шестой главе, посвященной установлению возрастных особенностей реакции ГГТС на курсовое введение мелатонина. Авторами убедительно показано,
что мелатонин в норме (эутиреоз) проявляет антитиреоидное действие, а в условиях
возрастного гипотиреоза, наоборот, — протиреоидное, стимулируя ослабленную в старости гормональную активность щитовидной
железы за счет значительного улучшения её
структуры.
И, наконец, в седьмой главе представлены данные относительно введения гор-

монов ГГТС (тиреолиберина, тиреотропина, тиреоидных) на формирование ночного
пика мелатонина в пинеальной железе. На
основании изложенного фактического материала стало возможным сделать заключение о том, что одним из важных факторов
в механизме формирования ночного пика
мелатонина в пинеальной железе является
целостность ГГТС, которая, в свою очередь,
обеспечивает насыщенность организма тиреоидными гормонами.
Книга написана хорошим научно-литературным языком, читается с интересом
и привлечет внимание не только научных
сотрудников, но и врачей различных специальностей, интересующихся проблемами
нейроэндокринологии, тиреоидологии, хронобиологии, патофизиологии и возрастной
физиологии.

Руководитель отдела эндокринологии репродукции и адаптации
ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ
им. В. П. Комиссаренко НАМН Украины»,
д-р мед. наук, профессор, академик НАМН Украины,
член-корреспондент НАН Украины А. Г. Резников

Проблеми ендокринної патологiї № 2, 2014

87

