
Звіт 

 про проведення науково-практичної конференції  

«Basic Medical Science for Endocrynology 2021»  

 

18-19 листопада 2021 року на базі кафедри анатомії людини проведено 

науково-практичну конференцію «Basic Medical Science for Endocrynology 

2021» в on-line форматі. 

Метою конференції були презентація нових даних щодо морфологічних 

змін тканин і органів в умовах ендокринних патологій; удосконалення знань 

щодо морфофункціональних порушень органів та механізмів їх розвитку при 

ендокринній патології; визначення перспективних напрямків досліджень 

ендокринних патологій в галузі експериментальної медицини. 

З вітальним словом, побажаннями плідної роботи виступили член-

кореспондент Національної академії медичних наук України, ректор ІФНМУ 

Микола Рожко, перша проректорка Ганна Ерстенюк, завідувачка кафедри 

медичної біології Полтавського державного медичного університету Галина 

Єрошенко. 

Аудиторія була представлена науковцями із вищих медичних 

навчальних закладів України, ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника», Житомирського медичного інституту та 

практикуючими лікарями (Київ, Одеса, Харків, Львів, Івано-Франківськ). 

Цікавою була доповідь про кореляцію вітамін D-дефіцитного стану у 

підлітків з цукровим діабетом 1 типу та наступним його медикаментозним 

корегуванням. Грунтовно висвітлена в доповіді робота стосовно впливу альфа-

кетоглютарату на толерантність до глюкози та накопичення вісцерального 

жиру у мишей на тлі висококалорійної кафетерійної їжі.  

В умовах сьогодення актуальною є інформація про дефіцит йоду та його 

виснажуючий регуляторний вплив на автономну нервову систему, що 

призводить до обмеження діапазону адаптаційних можливостей організму, про 

вивчення маркерів нітрозооксидативних процесів, газових медіаторів ротової 



рідини та тиреоїдного і стоматологічного статусу дітей із латентним 

залізодефіцитом за умов належного збагачення йоду та йододефіциту. 

Не абиякий інтерес викликала робота про зміни структур сечового міхура 

при стрептозотоциновому діабеті. Сечовий міхур як резервуар, який має 

спрацьовувати в умовах дизуричних розладів, що супроводжують цукровий 

діабет, і в той же час є об’єктом впливу гіперглікемії зазнає трансформації його 

стінка. 

Патологія щитоподібної залози може бути викликана екзогенними 

факторами, зокрема, термічною травмою, про що свідчать дані науковців із 

Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, 

які представляли результати експериментального дослідження. 

Заслуговує на увагу робота полтавських вчених, яка розкриває вплив 

комплексу харчових добавок на адаптаційні реакції щурів. Встановлено, що 

вживання харчових добавок у допустимих дозах впливає на поведінкові реакції 

експериментальних тварин, спостерігаються притуплення адаптивних реакцій, 

зниження активності та порушення емоційного стану. 

Результати наукових праць були представлені такими стендовими 

доповідями: «Клініко-морфологічні особливості патології наднирників у 

Харківському регіоні за даними аналізу архівного матеріалу 2015-2019рр.», 

«Гормонально-метаболічні ризики за умов високофруктозної дієти на тлі 

йододефіциту у двох поколіннях тварин» та «Взаємозв’язок вмісту лептину в 

сироватці крові та індексу маси тіла у щурів за умов інсулінорезистентності та 

ожиріння». 

Доповіді були інформативні, яскраві, оформлені якісними фотографіями, 

діаграмами. Обговорення актуальних проблем ендокринології здійснювалося 

сумісно теоретиками та практиками, що важливо для активного втілення 

найновіших методичних підходів. Такий формат сприяв жвавій дискусії, 

збагаченню новими ідеями. Зі схвальними відгуками виступили професори 

Лариса Ковальчук, Наталія Воронич-Семченко, Оксана Дідушко, Лариса 

Федонюк та інші. 



Зацікавлення викликав Workshop «Mendeley as an integral tool in the arsenal 

of modern researcher», проведений доцентом Тарасом Котиком.  

Зареєстровано 49 учасників. 

Усі учасники конференції отримали сертифікати.  

Матеріали конференції представлені на 79 сторінках.  

Зі всіма матеріалами можна ознайомитися за посиланням: 

http://conference.if.ua/ 

 

На завершальному етапі одноголосно було прийнято Резолюцію конференції. 

 

Резолюція конференції: 

1. Фундаментальні дослідження є пріоритетом при з'ясуванні 

патогенетичних механізмів розвитку ендокринних захворювань. 

2. Доклінічна оцінка ефективності лікування проводиться в 

експериментальних умовах із врахуванням динаміки структурно-

функціональних змін в органах і тканинах та біохімічних, метаболічних 

особливостей. 

3. У зв'язку із вище зазначеним, зосередити зусилля на створення 

належної бази для проведення досліджень ендокринної патології. 

4. Тематика конференції цілком оправдана та реалізована і в подальшому 

має бути тісна співпраця між морфологами, фізіологами, біологами і 

ендокринологами, їхня спільна участь у наукових форумах. 

5. Чергову конференцію провести у форматі відповідей (наукового 

відгуку) на практичні запитання лікарів-ендокринологів для сприяння у 

вирішенні проблем ендокринної патології. 

 

 

 

Проректор з наукової роботи                                             Ігор Вакалюк 

http://conference.if.ua/

