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03 лютого 2022 року згідно з державним Реєстром з’їздів, конгресів, 
симпозіумів та науково-практичних конференцій на 2022 рік (п. 15, стор. 21) 
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН 
України» сумісно з Харківським національним медичним університетом МОЗ 
України проведена науково-практична конференція у режимі онлайн для 
ендокринологів, терапевтів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, 
педіатрів, кардіологів, невропатологів та інших спеціалістів «Інноваційні 
підходи в лікуванні та профілактиці ендокринних захворювань».  
 Під час роботи конференції в режимі онлайн і постонлайн кількість 
просмотрів склала 3424. Учасниками заходу стали представники усіх областей 
України та м. Києва, а також Лівану, Узбекистану. 

Із привітанням до учасників конференції звернувся директор ДУ «ІПЕП 
НАМНУ» акад. НАМН України, д.мед.н., проф. Ю. І. Караченцев. 

В якості доповідачів окрім провідних фахівців ДУ «ІПЕП» були 
співробітники ХНМУ, ДУ «ІДВ НАМН України», ДУ «ІОЗДП НАМН 
України», БМЦ Life Park (Харків); ДУ «ННЦРМ НАМН України» (Київ); 
МЦ Клемансо Бейрут, (Ліван). 

Програму конференції склали 16 доповідей, у т. ч. 5 – з проблем 
діабетології, 6 – тиреоїдології, 1– репродуктивної ендокринології, 1 – з іншої 
ендокринної патології та 1 доповідь з ожиріння.  

Проблемі патології щитовидної залози було приділено значну увагу, дві 
доповіді були присвячені синдрому тиреотоксикозу, причин його та наслідків, а 
також сучасним поглядам на діагностику та лікування (д.мед.н., 
проф. Кравчун Н. О. та д.мед.н., проф. Гончарова О. А., Харків). Акцентовано 
увагу на збільшення випадків виникнення тиреотоксикозу під час пандемії 
COVID-19.  

Д.мед.н., с.н.с. Камінський О. В. (Київ) доповів про біомаркери йодного 
дефіциту. Він підкреслив, що оптимальним шляхом подолання йододефіцитної 
патології є щоденне вживання комбінації йоду, селену і вітаміну D в 
індивідуальних дозах, постійно протягом всього року з періодичним 
лабораторним контролем рівнів ТТГ, тиреоглобуліну – як індивідуального 
маркеру йодного дефіциту та вітаміну D. 

Як впливати на індивідуальну та сезонну варіабельність тиреоїдних 
гормонів розповіла д.мед.н., проф. Кравчун Н. О. (Харків). Авторка 
запропонувала на зимовий період застосування комбінації L-тироксину з 
ліотироніном (синтетичний аналог Т3), та використовувати засоби, які 
впливають на  ефективність периферичного перетворення Т4 в Т3. Відомий 
шлях підтримання тиреоїдного гомеостазу – компенсувати зимовий недолік на 
Т3 дозволяє адекватне забезпечення такими важливими для ЩЗ 
мікроелементами, як йод і селен. Доцільно до терапії також додавати 
фітозасоби, у яких є сіннергізм дії при гіпотиреозі.  
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Логічним продовженням цієї доповіді була презентація к.мед.н. 
Дорош О. Г. (Харків) «Мікронутрієнти – важлива підтримка щитоподібної 
залози». Авторка нагадала про важливість йоду та селену та докладно розповіла 
про користь цинку та заліза для функції ЩЗ. 

Діагностиці гіперпаратиреозу та інших порушень фосфорно-кальцієвого 
обміну була присвячена доповідь д.мед.н., проф. Місюри К. В. (Харків). На 
прикладі декількох клінічних випадків доповідачка довела, що діагностичне 
тестування на рівні первинної медико-соціальної допомоги повинно включати 
вимірювання сироваткового кальцію з поправкою на альбумін та рівню 
паратгормону, УЗД ЩЗ и прищитоподібних залоз. Доповідачка акцентувала 
увагу присутніх, що значення концентрації паратгормону є діагностично 
цінним тільки після повного відновлення дефіциту вітаміну D.  

Д.мед.н., проф. Микитюк М. Р. (Харків) у своїй доповіді представила 
патофізіологічні механізми дефіциту заліза у хворих на ожиріння та після 
баріатричної хірургії та запропонувала методи його корекції – золотий стандарт 
серед пероральних форм заліза – сульфат заліза. Додатково можуть бути 
рекомендовані вітамін B12 жиророзчинні вітаміни А, D, Е і К з такими 
мікроелементами, як селен, мідь і цинк. Авторка зазначила, що кальцій знижує 
засвоєння заліза і його слід приймати окремо (за дві години), а вітамін С 
підвищує рівень заліза.  

Цукровому діабету (ЦД) та його ускладненням було присвячено п'ять 
наступних доповідей. Д.мед.н., проф. Місюра К. В. (Харків) докладно 
представила різноманіття захворювань з якими асоціюється предіабет і 
запропонувала стратегію його лікування. Насамперед – це активна зміна 
способу життя, при його неефективності – призначення метформіну з метою 
зниження ризику розвитку ускладнень предіабету.  

На прогностичні маркери біліарних порушень на тлі цукрового діабету 
2 типу звернула увагу слухачів к.мед.н. Тимошенко Г. Ю. (Харків). Так як 
поєднання захворювань жовчного міхура та ЦД 2 типу значно впливає на 
перебіг та прогноз обох захворювань, авторка представила дані щодо 
патогенетичної ролі та прогностичного значення фактору росту 
фібробластів 19.  

Гестаційному ЦД (ГЦД) присвятила свою доповідь к.мед.н. 
Єфіменко Т. І. (Харків). Вона відзначила, що поширеність цього стану більш 
ніж подвоїлася серед жінок із надмірною вагою за останнє десятиліття в умовах 
збільшення материнського віку, ожиріння та малорухливого способу життя. 
Доповідачка розповіла про епідеміологію, скринінг та клінічне ведення ГЦД.  

Особливості атеросклеротичної бляшки та рівня адипоцитокінів у 
пацієнтів із ЦД 2 типу та хронічним панкреатитом представив у своїй доповіді 
PhD в галузі медицини Пильов Д. І. (Харків). Були представлені результати 
наукової роботи про роль одного з адипокінів, виявлених останнім часом – 
васпіну, який розглядається як сенситайзер до інсуліну з протизапальним 
ефектом та бере участь у захисті кровоносних судин, впливаючи на атерогенез. 

У доповіді Черпіти В. О. (Харків) були визначені клінічні та метаболічні 
особливості у жінок із ЦД 2 типу та остеоартрозом в пременопаузі та 
постменопаузі на тлі порушення метаболізму вісфатину на підставі проведених 
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власних спостережень. Доведено збільшенням рівня вісфатину як в 
пременопаузі так і в постменопаузі, особливо при поєднанні остеоартрозу та 
ЦД 2 типу. 

Можливість застосування генеалогічного аналізу для виявлення осіб 
високого ризику щодо формування аномальних маткових кровотеч у дівчат 
представила Гавенко Г. О. (Харків). Доповідачкою була запропонована 
прогностична модель, використання якої надасть можливість ще на ранніх 
етапах до формування патології виявити та виділити дівчат у групу ризику 
щодо формування даної патології. Модель може бути використана в практиці 
сімейного лікаря, педіатра та дитячого гінеколога.  

Доповідь «Порівняльна ефективність антигіпертензивної терапії у хворих 
на артеріальну гіпертензію з коморбідною патологією» від групи авторів 
презентувала к.мед.н., доц. Дунаєва І. П. (Харків). В доповіді представлено 
результати порівняльного аналізу застосування різних схем лікування пацієнтів 
з артеріальною гіпертензією, супутнім ЦД 2 типу й ожирінням із 
використанням інгібітора ангіотензинперетворюючого ферменту раміприлу та 
блокатора рецепторів ангіотензину 2 телмісартану. Доведено, що включення до 
стандартної терапії вказаних препаратів здійснює позитивний вплив на 
структурно-функціональні параметри лівого шлуночка та фракцію викиду. 

Таким чином, під час проведення конференції у режимі онлайн науковці 
та лікарі практичної ланки охорони здоров'я мали можливість ознайомитися з 
найостаннішими результатами міжнародних та вітчизняних досліджень, 
досвідом провідних ендокринологів, а також ставити запитання в чаті 
доповідачам, які відповідали одразу на найцікавіші питання.  
 Конференція завершилась підведенням підсумків роботи. Збірник тез не 
видавався. Резолюція не приймалася. 
 Учасникам конференції будуть відправлені сертифікати (кількість – 1409; 
Реєстр в електронному вигляді додається). 
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