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IV Міжнародна наукова конференція «Досягнення в галузі пато-
логії та фармакології органів травлення» (4th International Scientifi c 
Conference “Advances in Pharmacology and Pathology of the Digestive 
Tract”) проводилась з 26 по 28 вересня у м. Київ (Україна) на базі На-
вчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка. Організаторами даної кон-
ференції є Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка та Львівський на-
ціональний медичний університет імені Данила Галицького. 

Відкриття конференції відбулося у червоному корпусі Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевченка під керівни-
цтвом голови організаційного комітета, директора ННЦ «Інститут 
біології» д.б.н., проф. Остапченко Людмили Іванівни та співголів 
організаційного комітета д.б.н., проф. Берегової Тетяни Володими-
рівни (Київський національний університет імені Тараса Шевчен-
ка) і д.б.н., проф. Склярова Олександра Яковича (Львівський націо-
нальний медичний університет імені Данила Галицького). Також з 
вітальним словом виступив проректор з наукової роботи Київсько-
го національного університету імені Тараса Шевченка д.б.н., проф. 
Вижва Сергій Андрійович.

На конференції були представлені доповіді присвячені вивчен-
ню захворювань слизової оболонки шлунково-кишкового тракту та 
захисту від них, регуляторним механізмам травлення, мікрофлорі 
товстої кишки та пробіотикам, харчовим розладам та ожирінню, 
захворюванням печінки та підшлункової залози, досягненням у 
фармакології органів травлення [1].

Протягом трьох днів вчені з різних країн жваво дискутували з при-
воду проблем і перспектив як фундаментальної, так і клінічної га-
строентерології, обговорювали нові концепції, ідеї, обмінювались до-
слідницьким досвідом. У конференції взяли участь вчені з Угорщини, 
Японії, Великобританії, Лівії, Германії, Канади, Росії, а також України.  

Пленарні лекції були присвячені механізмам підтримання ціліснос-
ті слизової оболонки шлунку, впливу проти виразкових препаратів та 
умов годування на ураження аспірином шлунково-кишкового тракту, 
можливим механізмам розслаблення гладеньких м’язів під впливом ібу-
профену і деклофенаку, ідентифікації людських ізоферментів цитох-
рому Р450, захисним ефектам меланіну на шлунково-кишковий тракт і 
печінку, ролі прозапальних ферментів у розвитку експериментального 
виразкового коліту, кожна з представлених доповідей викликала жва-
вий інтерес у присутніх, було багато запитань, та виникали дискусії.

Програма симпозіуму включала 4 секції [1]. У секції «Уражен-
ня та захист слизової шлунково-кишкового тракту» обговорювали 
проблему гастеропатій викликаних протизапальними препарата-
ми нестероїдної природи та стратегії профілактики уражень, роль 
екзогенних та ендогенних факторів у розвитку експериментальної  
виразкових та не виразкових патологій шлунку, роль дофамінер-
гічної системи в патогенезі експериментального виразкового колі-
ту, механізми стрес-протективного впливу меланіну. 

Секція «Досягнення у фармакології кишково-шлункового тракту» 
була присвячена фармакологічним цілям для розробки нових проти-
виразкових препаратів. У секції «Кишкова флора і харчування» були 
представлені результати по вивченню мультипробіотиків як засобів 
профілактики наслідків довготривалої шлункової гіпоацидності та 
виразкоутворення. У секції «Хвороби печінки та підшлункової зало-
зи» були представлені доповіді по вивченню ролі оксиду азоту у роз-
витку токсичних гепатитів, а також обговорені сучасні і можливі май-
бутні методи діагностики та лікування хронічних панкреатитів.

У постерній сесії були представлені стенди по всіх тематиках кон-
ференції, доповіді були присвяченні вивченню вікових змін шлун-
ку, стану антиоксидантної системи органів травлення при стресі, 
метаболічному синдромі, змінах кислотності шлунку, а також по до-
слідженню засобів профілактики та лікування патологій КШТ. 

Конференція проходила у дружній та невимушеній атмосфері. 
Були створені всі умови для спілкування та проведення дискусій. 
Було представлено багато нових даних наукових та клінічних до-
сліджень. Крім насиченої наукової програми, також була цікава 
культурна програма. Учасники конференції мали змогу познайо-
митись з історією Києва, оглянути пам’ятки архітектури, насолоди-
тися захоплюючими краєвидамим, а також відвідати Києво-Печер-
ську Лавру та Оперний театр. 
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