ХРОНIКА ПОДIЙ

Науково-практична конференцiя з мiжнародною участю
«ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ
I КЛIНIЧНОЇ ЕНДОКРИНОЛОГIЇ»
(Дванадцятi Данилевськi читання)
(14–15 березня 2013 року, м. Харкiв)

14–15 березня 2013 року, згiдно з Реєстром з’їздiв, конгресiв, симпозiумiв та
науково-практичних конференцiй, якi будуть проведенi в 2013 роцi (п. 13, с. 33),
ДУ «Iнститут проблем ендокринної патологiї iм. В. Я. Данилевського НАМН України» (ДУ IПЕП) сумiсно з 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» (Дванадцятi Данилевськi читання).
У роботi конференцiї взяли участь 491
представник 19-ти областей України, м. Києва, АР Крим, Росiйської Федерацiї — лiкарi
та науковцi, сфера дiяльностi яких охоплює
проблеми експериментальної та клiнiчної ендокринологiї.
Iз привiтанням до учасникiв конференцiї звернулись: директор ДУ IПЕП проф.
Ю. I. Караченцев; проректор з науково-педагогiчної роботи ХНМУ проф. В. Д. Марковський; заступник Харкiвського мiського голови з питань охорони здоров’я та соцiального захисту населення С. О. Горбунова-Рубан;
заступник начальника Головного управлiння охорони здоров’я Харкiвської облдержадмiнiстрацiї, начальник вiддiлу медичної
допомоги дорослому населенню Г. М. Сiроштан; директор Департаменту охорони здоПроблеми ендокринної патологiї № 2, 2013

ров’я Харкiвської мiської ради Ю. В. Сороколат. Вони вiдзначили, що формат Данилевських читань, за яким вiдбувається обговорення найновiтнiших наукових досягнень
та вiдбiр найбiльш актуальних напрямкiв
подальших дослiджень, є корисним i для
науковцiв, i для представникiв практичної
медицини, тому традицiю проведення таких
науково-практичних форумiв необхiдно продовжувати.
В рамках конференцiї вiдбулась презентацiя монографiї д. бiол. наук, професора А. I. Гладкової «Андрологiчнi прояви
стресу».
До програми конференцiї увiйшли 81 доповiдь (51 усна та 30 постерних), серед них
45 — з проблем дiабетологiї, 10 — з проблем
тиреоїдної патологiї, 10 — з питань репродуктологiї, 16 — з iншої ендокринної патологiї.
Склад доповiдачiв включав представникiв наукових та науково-педагогiчних закладiв м. 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», ХМАПО, ХНМУ); м. Києва (Український науково-практичний центр ендокринної хiрургiї, трансплантацiї ендокринних органiв i тканин МОЗ України, ДУ «Iнститут
геронтологiї iм. Д. Ф. Чеботарьова НАМН
України», Нацiональний медичний унiверситет iм. О. О. Богомольця МОЗ України, На87
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цiональна медична академiя пiслядипломної
освiти iм. П. Л. Шупика, ДУ «Iнститут ендокринологiї та обмiну речовин iм. В. П. Комисаренка НАМН України», Iнститут клiнiчної радiологiї ННЦРМ НАМН України);
м. Запорiжжя (Державний медичний унiверситет); м. Суми (Центр планування сiм’ї
Сумського обласного перинатального центру); м. Донецька (Донецький нацiональний медичний унiверситет iм. М. Горького), а також з Москви («Росiйський нацiональний дослiдний медичний унiверситет
iм. Н. I. Пирогова» МОЗ Росiйської Федерацiї), Рязанi (Державний медичний унiверситет iм. I. П. Павлова) та Краснодара (Кубанський державний медичний унiверситет).
Темою провiдної доповiдi цьогорiчних
Данилевських читань була проблема вузлового зоба в Українi: сучаснi тенденцiї та шляхи вирiшення. Доповiдач (проф.
Ю. I. Караченцев) наголосив, що ця патологiя є найпоширенiшим захворюванням ЩЗ
(при тому, що при активному обстеженнi
населення iз застосуванням ультрасонографiї частота зоба у 15–20 разiв перевищує
кiлькiсть офiцiйно зареєстрованих випадкiв), що проблема вузлового зоба асоцiюється з проблемою рака ЩЗ. Внаслiдок Чорнобильської катастрофи ця проблема для
України є ще вагомiшою, тому доповiдач
звернувся до представникiв дiючих в Українi наукових центрiв з ендокринної хiрургiї зважено оцiнювати всi ризики пасивного
динамiчного спостереження за такими хворими.
За проблемою дiабетологiї були представленi результати експериментальних та
клiнiчних дослiджень, котрi поглиблюють
уявлення щодо механiзмiв формування порушень вуглеводного обмiну та iнсулiнорезистентностi. Розглянуто роль запального
процесу, показникiв коагуляцiї та фiбринолiзу на тлi ожирiння, роль нирок у регуляцiї глюкозного метаболiзму, вплив психосоматичних розладiв на формування глюкометаболiчних порушень; особливостi адипонектинемiї при порушеннi толерантностi
до глюкози на тлi артерiальної гiпертензiї.
Було представлено новiтнi данi стосовно механiзмiв розвитку дiабетичних ускладнень,
зокрема, про асоцiативнi зв’язки мiж рiвнем
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iнсулiноподiбного фактору росту-1 та порушенням дiастолiчної функцiї лiвого шлуночка серця за типом його псевдонормального
наповнення у хворих на ЦД 2 типу; порушення адгезивних властивостей моноцитiв
i нейтрофiлiв при дiабетичнiй нефропатiї,
особливо на початкових стадiях захворювання та в умовах гiперглiкемiї.
Були запропонованi удосконаленi технологiї дiагностики дiабетичних ускладнень,
у т. ч. побудована дiагностична модель iнтегральної оцiнки функцiонального стану головного мозку, що дозволяє об’єктивiзувати
дiагноз дiабетичної енцефалопатiї за допомогою клiнiко-метаболiчних показникiв без
коштовної апаратури. Надано оцiнку неiнвазивної методики електромiографiчного дослiдження м’язiв тазового дна та сфiнктера
уретри для дiагностики урогенiтальної форми дiабетичної автономної нейропатiї.
Традицiйно значної уваги було придiлено сучасним пiдходам до терапiї ЦД. Було
представлено промiжнi результати експериментального дослiдження ефективностi синтезованої в ДУ IПЕП сполуки iз наявнiстю
терапевтичного ефекту вiдносно iнсулiнорезистентностi та порушень лiпiдного обмiну на моделi дексаметазованого ЦД 2 типу
у кролiв. Дана клiнiчна оцiнка присутнiх на
фармацевтичному ринку України фармпрепаратiв для терапiї ЦД та його ускладнень.
Обговорено мiсце глiбенкламiду в дiалектицi сучасної цукрознижувальної терапiї з позицiї безпеки та кардiопротекцiї, роль iнгiбiторiв ДПП-4 (сiтаглiптину) у досягненнi
мети терапiї ЦД 2 типу. Була охарактеризована сучасна iнсулiнотерапiя, у т. ч. як засiб
профiлактики серцево-судинних ускладнень
ЦД 2 типу. Привернуто увагу до необхiдностi обережного балансування при проведеннi iнтенсивної цукрознижувальної терапiї для попередження гiпоглiкемiй. Значної
уваги було придiлено новiтнiм пiдходам до
терапiї дiабетичних ускладнень, у т. ч. дiабетичної нейропатiї, нефропатiї, енцефалопатiї, ангiопатiї нижнiх кiнцiвок. Розглянуто
сучаснi методи корекцiї патологiї жовчовивiдної системи, артерiальної гiпертензiї, ожирiння, а також особливостi харчування пацiєнтiв iз ЦД. Було викладено сучаснi аспекти терапiї кардiоваскулярних ускладнень,
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хронiчної серцевої недостатностi, а також
гострого iнфаркту мiокарда у хворих на ЦД.
Доповiдi з проблем тиреоїдної патологiї,
окрiм проблеми вузлового зоба в Українi,
висвiтленої в провiднiй доповiдi, включали
новiтнi уявлення щодо механiзмiв формування тиреопатiй у пiдлiтковому та постменопаузальному вiкових перiодах, особливостей
формування неплiдностi у чоловiкiв iз тиреопатологiєю. Представлено математичну
модель, яка демонструє взаємозв’язки мiж
цитокiнами та гормонами, характер яких
залежить вiд статi та темпiв статевого дозрiвання хворих на ДНТЗ.
Доведено, що у постменопаузальному перiодi, на вiдмiну вiд репродуктивного, у жiнок має мiсце дисбаланс мiж клiтинною та
гуморальною ланками iмунiтету iз переважанням клiтинної, i цей дисбаланс зберiгається на тлi АIТ, що обумовлює особливостi перебiгу захворювання у цiєї категорiї жiнок. Встановлено, що за умов навiть
субклiнiчного гiпотиреозу порушення сперматогенної функцiї у неплiдних чоловiкiв
має мiсце у половини осiб i супроводжується
зменшенням продукцiї тестостерону при вiдповiдних нормi рiвнях гонадотропiнiв у бiльшостi осiб.
В експериментi продемонстровано, що
активованi рецептори естрогенiв можуть
конкурувати з рецепторами тиреоїдних гормонiв за спiльнi сайти зв’язування у промоутерах генiв, тим самим гальмуючи ефект
екзогенних естрагенiв на лiпiдний обмiн.
В експериментi встановлено, що бiопрепарати плаценти виказують позитивний
вплив на ЩЗ з порушеною функцiональною
активнiстю, i цей факт може стати пiдґрунтям для розробки методiв допомiжної терапiї деяких форм гiпотиреозу.
Серiя доповiдей вiдносно терапiї тиреопатiй включала оцiнку результатiв використання лазеротерапiї в комплекснiй терапiї
пiдгострого тиреоїдиту де Кервена, а також
постоперацiйного гiпотиреозу. Оцiнено вiддаленi результати хiрургiчного лiкування
папiлярного раку ЩЗ за схемою, що включає органозберiгаючу операцiю з подальшою променевою терапiєю та вживанням
тиреоїдних препаратiв; ефективнiсть методу
складає 98 %.
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За проблемою репродуктологiї були
представленi результати експериментальних
дослiджень, якi показали, що оварiоектомiя
щурiв спричиняє розвиток гiпертрофiчногiперпластичного типу ожирiння з ознаками неспецифiчного запалення жирової тканини.
В експериментi встановлено протективний ефект 17β-естрадiолу щодо розвитку оксидативного стресу в судинах оварiектомованих щурiв iз iнсулiнорезистентнiстю. Доведено, що препарати «Бiоглобiн-У»,
Трибексан i глюкозамiноглiкан хондроїтину
сульфату сприяють нормалiзацiї морфофункцiонального стану сперматозоїдiв щурiв,
що пiдвищує рухливiсть спермiїв та час її
збереження. Тобто, ця група препаратiв має
певну простатопротекторну дiю. Визначено,
що фiтоестрогенiзацiя дорослих самцiв щурiв призводить до пригнiчення статевої поведiнки, гiперестрогенiзацiї, погiршення спермограми, зниження фертильностi.
За результатами оцiнки параметрiв оварiального резерву у жiнок iз рiзними формами безплiддя доведено, що рiвень антимюлерова гормона, об’єм яєчникiв i кiлькiсть
антральних фолiкулiв є достатньо iнформативними показниками у дiагностицi репродуктивної патологiї.
З’ясовано характер взаємозв’язку мiж
клiнiчним перебiгом пубертатних маткових
кровотеч, гормональним забезпеченням та
ехосонографiчними характеристиками внутрiшнiх статевих органiв.
Встановлено вплив рiвня прогестерогу
в циклах стимуляцiї овуляцiї на якiсть
ембрiонiв та результативнiсть екстракорпорального заплiднення у жiнок з рiзним андрогенним статусом.
У межах конференцiї проведено сателiтний симпозiум «Новi здобутки експериментальної ендокринологiї як пiдґрунтя
для розробки перспективних шляхiв корекцiї ендокринопатiй», на якому було представлено (переважно ДУ IПЕП) та обговорено результати експериментальних дослiджень, якi, з одного боку, мають теоретичну значущiсть, бо обґрунтовують найбiльш перспективнi напрямки подальших
дослiджень, а з iншого — є пiдґрунтям для
розробки та удосконалення дiагностичних
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i терапевтичних технологiй в ендокринологiї.
Учасники конференцiї мали можливiсть
ознайомитись iз виставкою фармацевтичних фiрм.
За матерiалами конференцiї видано збiрник тез.
Завершилась конференцiя пiдведенням
пiдсумкiв роботи, прийняттям резолюцiї,
врученням дипломiв та грошових премiй вiд
ФК «Здоров’я» авторам кращих наукових
робiт.
Першу премiю та медаль лауреата
ХII Данилевських читань присудили проф.
О. I. Плеховiй та спiвавт. (Харкiв) за доповiдь «Особливостi продукцiї цитокiнiв та їх
взаємозв’язок iз гормональними показниками у пiдлiткiв, хворих на дифузний нетоксичний зоб».
Другу
премiю
присудили
проф.
О. М. Коваленко (Київ) за доповiдь «Витоки, механiзми i нетиповiсть клiнiчного

перебiгу цукрового дiабету в осiб, опромiнених унаслiдок аварiї на ЧАЕС; алгоритми
лiкування».
Третю премiю присудили к. мед. н.
Т. М. Тихоновiй та спiвавт. (Харкiв) за доповiдь «Змiни вмiсту iнтерлейкiнiв у сироватцi
кровi хворих на повiльно прогресуючий
автоiмунний дiабет дорослих» та к. мед. н.
В. М. Дубовику та спiвавт. (Харкiв) за доповiдь «Вiддаленi результати хiрургiчного
лiкування папiлярного раку щитоподiбної
залози».
Премiї отримали к. б. н. В. Ю. Гальчiнська та спiвавт. (Харкiв) за постерну доповiдь «Експресiя рецептора селектинiв psgl-1
на моноцитах та нейтрофiлах при дiабетичнiй нефропатiї» та к. мед. н. О. I. Гладких
та спiвавт. (Харкiв) за постерну доповiдь
«Вплив сполуки 2418 на прояви iнсулiнорезистентностi та дислiпiдемiї у кролiв iз експериментальним цукровим дiабетом 2 типу».

Заст. директора ДУ IПЕП
з науково-органiзацiйної роботи
к. мед. н., доцент О. В. Козаков,
пров. наук. спiвроб.
ст. наук. спiвроб., к. мед. н.
I. М. Iльїна
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