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« »  
 

Ткачук А. 

медичний факультет 

 

24-26  жовтня 2017 відбулася Дев’ ята Міжнародна виставка                     

«Інноватика в сучасній освіті» та Шоста Міжнародна виставка освіти за 

кордоном «World Edu» в Київському Палаці дітей та юнацтва.  Організатор: 

Компанія «Виставковий світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і 

науки України, Національної академії педагогічних наук України. У роботі 

виставки взяли участь 585 учасників із 23 регіонів України, Чехії, Словаччини, 

Австрії, Канади, США, Швейцарії,  Німеччини та ін.  Представники начальних 

закладів і наукових установ презентували та обговорили актуальні питання в 

забезпеченні якості вищої освіти, здобутки в іноваційній діяльності, активну 

міжнародну співпрацю, академічний обмін студентами, викладачами, 

особливості навчання у  вишах та підготовку до ЗНО. Упродовж трьох днів 

захід відвідало 11 тисяч осіб. Виставка об’єднала висококваліфікованих і 

досвідчених професіоналів із усієї країни.  На виставці відбулися 62 

конференції, презентації, семінари, майстер-класи, панельні дискусії. 

Львівський медичний інститут  став лауреатом конкурсу «Видатні 

науково-практичні досягнення в освіті» за електронний навчальний посібник 

«Основи медичних знань» в номінації «Електронний освітній ресурс»,  

завідувача кафедри анатомії, фізіології та патології ЛМІ Рябуху Ольгу Іллівну 

– Почесним дипломом лауреата. Також  ректора ЛМІ Регеду Михайла 

Степановича відмічено Дипломом за активну організаторську діяльність із 

упровадження іновацій у оновленні змісту освіти. Отримали сертифікати 

доповідачів презентацій студенти Гайдучок Остап та Ткачук Анастасія 
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Русіло О. 

медичний факультет 

Епігене́тика (επί – над) — наука, що вивчає спадкові зміни в фенотипі 

(зовнішньому вигляді) або в експресії генів, що зумовлені іншими 

механізмами, ніж зміна послідовності нуклеотидів ДНК. Такі зміни можуть 

залишатися видимими протягом декількох клітинних поколінь чи навіть 

кількох поколінь живих організмів. Зміни в послідовності ДНК не 

відбуваються, але замість цього інші генетичні фактори змушують гени 

виявляти себе інакше. 

Найкращим прикладом епігенетичних змін для еукаріот є процес 

диференціації клітин. Протягом морфогенезу тотипотентні (здатність 

однієї клітини багатоклітинного організму давати початок цілому 

новому організму шляхом поділу) стовбурові клітини стають 

плюрипотентними (здатні диференціюватися в усі типи клітин, крім клітин 

поза-зародкових органів (плаценти і жовткового мішка)) клітинними лініями 

ембріону, які, в свою чергу, стають повністю диференційованими клітинами. 

Іншими словами, одна запліднена яйцеклітина — зигота, ділиться й 

диференціюється в різні види клітин, які наявні в живому організмі. Це 

здійснюється шляхом активації одних генів та інгібування інших. 

Гени – складні поліморфні молекулярні наномашини, які чутливо 

реагують на будь-які зміни навколишнього середовища і способу життя 

людини. Тобто, наші гени – аж ніяк не мертві носії інформації, записані на 

ДНК, а дуже живі і пластичні складові нашого організму. 

До недавнього часу вважалося, що спадкова інформація передається з 

покоління в покоління тільки генетично, тобто через послідовність ДНК, гени. 

Сьогодні з появою нової науки – епігенетики – фахівці все частіше знаходять 

виключення з цього основного правила генетики. Жан-Батіст Ламарк ще 200 

років тому стверджував, що характерні ознаки організму, придбані протягом 

його життя, можуть бути успадкованими. 

Епігенетика – це не залежні від послідовності ДНК успадковані процеси, 

що впливають на експресію генів: метилювання ДНК, ацетилування 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
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гістонових білків, на які накручується нитка ДНК для більш компактного 

зберігання в ядрах клітин, і реструктуризація хроматину. 

Життєвий досвід, спосіб життя, їжа, звички і характер впливають на гени 

майбутнього потомства, тобто успадковується інформація, яка записана в 

наших статевих клітинах, може бути змінена в ході життя, позитивний або 

негативний набутий досвід індивіду може бути “записаний” у його геном і 

переданий потомству. 

Вченими були створені унікальні трансгенні миші, названі агуті, так як в 

їх геном був інтегрований однойменний ген, що дає тваринам не тільки жовте 

забарвлення і зайву вагу, але й схильність до раку та діабету. У звичайних 

умовах ці гризуни приносять таке ж потомство, сите, жовте і хворобливе, але 

вчені змогли зробити так, що потомство раптом почало народжуватися 

здоровим, мало нормальне забарвлення і жило довго. Ефект гена агуті був 

повністю стертий, хоча жоден нуклеотид ДНК миші не був змінений. Сталося 

це всього лише тому, що перед народженням нового потомства склад 

харчування самок був змінений. Вчені посадили майбутніх мам на дієту, 

збагачену речовинами з метильної групою. Таких метильних груп багато в 

овочах і фруктах, наприклад у цибулі, часнику і буряку.  

Ембріони мишей, які були на такій дієті, вимикали ген агуті у себе на 

хромосомах. Чим більше метильних груп надходило з їжею і залучалося до 

харчування зародків, тим більше вони були доступні для ферментів, які 

каталізують приєднання метильної групи до ДНК. І навпаки, чим менше 

метильних груп надходило з їжею і було приєднано на ембріональну ДНК у 

ділянці гена, тим активнішим ставав цей ген. 

Ренді Джилл так прокоментував своє відкриття в журналі Discover у 

статті “ДНК – це не доля: Епігенетика доводить, що ми відповідальні за 

цілісність нашого геному. Раніше думали, що тільки гени зумовлюють, хто ми. 

Сьогодні відомо: все, що робимо, їмо, п’ємо або куримо, впливає на експресію 

наших генів і генів майбутніх генерацій. Епігенетика пропонує нову 

концепцію вільного вибору”. 

Як висловилася Емма Уайтлоу (Emma Whitelaw) з Квінслендського 

інституту медичних досліджень: “Ми повинні пам'ятати: те, що ми 

успадковуємо від наших батьків, – це хромосоми, а хромосоми складаються з 

ДНК тільки на 50 %, іншу половину складають протеїни, які несуть 

епігенетичні маркери”. 
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Інший експеримент провів Майкл Міні. Дослідники спостерігали за 

поведінкою щурів під час виховання потомства. Вони помітили, що 

новонароджені щурі, які регулярно отримували належну материнську опіку, 

росли досить кмітливими і спокійними за характером. Навпаки, малюки, яких 

матері ігнорували під час виховання, виростали боязкими і нервовими. 

Причини цього, як виявилося були чисто епігенетичними: звичайна турбота 

матерів про потомство контролювала рівень метилювання саме тих генів 

мозку дитинчат, які відповідають за реакцію на стрес – рецепторів гормону 

кортизолу, експресованих в гіпокампі. 

Ще один експеримент був проведений за результатами магнітної 

резонансної томографії, де фахівці визначали, чи накладає на мозок дорослих 

людей відбиток того, як про нього у дитинстві дбали батьки. Виявилося, що і 

тут материнська турбота зіграла ключову роль в організації мозку. Люди, які 

страждали в дитинстві від дефіциту материнської любові і опіки, мали 

набагато менший розмір гіпокампу, ніж діти з нормальних сімей. А величина 

цього органу визначає не тільки силу пам’яті людини і швидкість мислення, а 

й схильність до психічних захворювань – таких як, наприклад, 

посттравматичний стресовий розлад. 

 

Функція хроматину - це упаковка ДНК в меншому обсязі, щоб 

поміститися в клітинному ядрі. Основні білки, які беруть участь в хроматині - 

гістони (H1-4). Чотири основних гістонів H2A, H2B, H3 і H4 можуть зазнавати 

посттрансляційної модифікації, в тому числі ацетилювання, метилювання, 

фосфорилювання. Модифікації гістонів є індикаторами активного або 

пригнічених хроматину.  

 

Ацетилювання гістонів відіграє важливу роль у модуляції структури 

хроматину при активації, збільшуючи доступність хроматину для 

транскріпційного апарату. 

Ацетилювання залишків лізину в N-кінцевіх "хвостиках" гістонів H2A, 

H2B, H3 и H4 нейтралізує їх позитивний заряд і відповідно блокує асоціацію з 

витками нуклеосомної ДНК.  

 

Фосфорилювання гістонів відбувається переважно на залишках серину і 

треоніну, і впливає на зміни хроматину, додаючи негативний заряд до гістона 
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хвоста. Цей процес  підлягає динамічному регулювання кіназ (наприклад 

фосфатази). Фосфорилювання пістонів  відіграє функціональну роль в 

регуляції ранньої відповіді на експресію і, також в динаміці хромосом під час 

мітозу.  

Метилювання гістонів не впливає на нуклеосомний заряд і може 

відігравати або позитивну або репресивну функцію в експресії генів. 

Метилтрансферази (HMTs) і диметилази (HDMS) виступають в якості гумки, 

і діють на лізин і аргінін, і регулюють динамічний процес метилювання. 

Метилювання мітки гістонів зчитується безпосередньо за допомогою РНК - 

полімерази II.  

ДНК-метилтрансферази: 

DNMT1 – підтримка метилювання 

DNMT2 – РНК-метилазна активність, зв'язок між метаболічними 

процесами і програмуванням метилювання ДНК 

DNMT3 – метилювання, регуляторні функції  при метилюванні 

 

Метилювання ДНК 

Епігенетичні процеси реалізуються на декількох рівнях. Метилювання діє 

на рівні окремих нуклеотидів. Наступний рівень – це модифікація гістонів, 

білків, що беруть участь в упаковці ниток ДНК. Від цієї упаковки також 

залежать процеси транскрипції і реплікації ДНК. 

Метилювання ДНК — модифікація молекули ДНК без зміни її 

нуклеотидної послідовності. Основний механізм епігенетики. Метилювання 

ДНК полягає в приєднанні метильної групи до позицій C-5 або N-4 цитозину 

або позиції N-6 аденіну. 

Загалом метилювання впливає на рівень транскрипції, і тому є частиною 

регулювання експресії генів. Інформація про метилювання може 

наслідуватися із поділом клітини, і таким чином може розглядатися як частина 

епігенетичного коду, епігенетичної складової геному. 

Найбільш вивчений механізм епігенетичної регуляції активності генів - 

процес метилювання, який полягає в додаванні метильної групи до 

цитозинових основ ДНК. Метилювання може впливати на активність генів 

декількома способами. Зокрема, метильні групи можуть фізично 

перешкоджати контакту фактора транскрипції (білка, контролюючого процес 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC
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синтезу інформаційної РНК на матриці ДНК) зі специфічними ділянками ДНК. 

З іншого боку, вони працюють у зв'язку з метилцитозин-зв'язуючими білками, 

беручи участь у процесі ремоделювання хроматину – речовини, з якої 

складаються хромосоми, сховища спадкової інформації. 

Метильні групи приєднуються до цитозинових основ, не руйнуючи і не 

змінюючи ДНК, але впливаючи на активність відповідних генів. Ще 

метилювання бере участь у багатьох процесах, пов’язаних з розвитком і 

формуванням всіх органів і систем у людини. Один з них – інактивація X-

хромосом у ембріона. Як відомо, самки ссавців мають дві копії статевих 

хромосом, що позначаються як X-хромосома, а самці задовольняються однією 

X і однієї Y-хромосомою, яка значно менша за розміром і за кількістю 

генетичної інформації. Щоб зрівняти самців і самок у кількості генних 

вироблених сполук (РНК і білків), більшість генів на одній з X-хромосом у 

самок вимикається. 

Кульмінація цього процесу відбувається на стадії бластоцисти, коли 

зародок складається з 50-100 клітин. У кожній клітині хромосома для 

інактивації (батьківська або материнська) вибирається випадковим чином і 

залишається неактивною у всіх наступних генераціях цієї клітини. З цим 

процесом «перемішування» батьківських і материнських хромосом пов'язаний 

той факт, що жінки набагато рідше страждають захворюваннями, пов'язаними 

з X-хромосомою. 

Метилювання відіграє важливу роль в клітинному диференціюванні – 

процесі, завдяки якому ембріональні клітини розвиваються в спеціалізовані 

клітини тканин і органів. М'язові волокна, кісткова тканина, нервові клітини – 

з'являються завдяки активності строго певної частини геному. Також відомо, 

що метилювання відіграє провідну роль у гальмуванні більшості різновидів 

онкогенів, а також деяких вірусів. 

Метилювання ДНК зустрічається у всіх основних групах живих 

організмів, але рівень зазвичай вищий у еукаріотів. У людини метильовано 

близько 1 % ДНК геному. У соматичних клітинах дорослого організму 

метилювання ДНК зазвичай відбувається в CpG-динуклеотидах, метилювання 

цитозину в складі інших послідовностей зустрічається в ембріональних 

стовбурових клітинах 

• посттрансляційною модифікацією амінокислот гістонів, наприклад, їх 

метилюванням; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
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• модифікацією основ ДНК, наприклад, метилюванням цитозину, що 

призводить до появи 5-метилцитозину. 

У рослин метилювання цитозину відбувається як симетрично по обох 

ланцюгах (у складі послідовностей CpG або CpNpG), так і асиметрично лише 

на одному з двох ланцюгів (у складі CpNpNp, де N позначає будь-який 

нуклеотид). 

У бактерій може відбуватися метилювання як цитозину, так і аденіну, і є 

частиною захисту від вірусів і деяких інших паразитів та, можливо, частиною 

механізму регуляції різних клітинних процесів, зокрема клітинного циклу. 

Метилювання ДНК у тварин 

Метилювання ДНК хребетних тварин зазвичай відбувається на ділянках 

CpG (цитозин-фосфат-гуанін, тобто, де в нуклеотидній послідовності за 

цитозином безпосередньо знаходиться гуанін). Метилювання призводить до 

перетворення цитозину на 5-метилцитозин. Утворення Me-CpG каталізується 

ферментом ДНК-метилтрансферазою. 

Рівень метилювання у хребетних (крім ембріональної стадії) зазвичай 

дуже високий, близько 60-70 % всіх CpG-динуклеотидів у ссавців метильовані. 

Неметильовані CpG-динуклеотиди згруповані в так звані “CpG-острівці”, які 

присутні в 5'-регуляторних ділянках багатьох генів. Метилювання цих 

острівців має значний вплив на експресію генів. 

Різні захворювання, наприклад, рак, супроводжуються аномальним 

гіпометилюванням ДНК і гіперметилюванням CpG-острівців у промоторних 

ділянках проапоптичних генів (супресорів онкогенів), що призводить до 

стійкої репресії транскрипції. Репресія транскрипції в цьому випадку 

опосередкована білками, які здатні зв'язуватися з метильованими CpG-

динуклеотидами. Ці білки, які називають метилцитозин-зв'язуючими білками, 

привертають гістонову деацетилазу (HDAC) й інші фактори, що беруть участь 

у ремоделюванні хроматину. 

Комплекс, що сформувався, може модифікувати гістони, формуючи 

конденсовану транскрипційно неактивну структуру гетерохроматину. Вплив 

метилювання ДНК на структуру хроматину має велике значення для розвитку 

і функціонування живого організму. Зокрема, відсутність метилцитозин-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/CpG-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_(%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
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зв'язуючого білка 2 (MeCP2) внаслідок, наприклад, мутації у відповідному 

гені, призводить до розвитку синдрому Ретта у людини. Інактивація 

метилцитозин-зв'язуючого доменного білка 2 (Methyl-CpG binding domain 

protein 2 — MBD2), який бере участь у репресії транскрипції 

гіперметильованих генів, спостерігається при онкологічних захворюваннях. 

Метилювання ДНК у людини 

У людини за процес метилювання ДНК відповідають три ферменти — 

ДНК-метилтрансферази 1, 3a і 3b (DNMT1, DNMT3a, DNMT3b), відповідно. 

Передбачається, що DNMT3a і DNMT3b — це метилтрансферази de novo, які 

здійснюють формування картини метилювання ДНК на ранніх стадіях 

розвитку. DNMT1 є, імовірно, метилтрансферазою, яка підтримує 

метилювання ДНК на пізніших стадіях розвитку організму і відповідає за 

приєднання метильної групи на комплементарному ланцюгу при реплікації 

ДНК дочірньої клітини. Білок DNMT3L гомологічний іншим DNMT-білкам, 

але не має каталітичної активності. Натомість DNMT3L підтримує de novo-

метилтрансферази, сприяючи зв'язуванню цих ферментів з ДНК і стимулюючи 

їх активність. 

Важливим етапом у розвитку злоякісних новоутворень є інактивація 

генів-супресорів пухлинного росту. У разі, якщо інактивація була зумовлена 

метилюванням промоторної ділянки гену, проводилися експерименти з 

відновлення експресії шляхом інгібування DNMT. Децитабін (5-аза-2-

дезоксицитидин) є нуклеозидним аналогом, що інгібує DNMT-

метилтрансферазу. Механізм дії препарату заснований на ковалентному 

зв'язуванні ферменту в комплексі з ДНК, що унеможливлює виконання 

ферментом своєї функції і призводить до деградації метилтрансферази. Проте 

для того, щоб децитабін був активний, він повинен вбудуватися в геном 

клітини, але це, в свою чергу, може викликати мутації в дочірніх клітинах, 

якщо клітина не гине і продовжує поділ. До того ж децитабін токсичний для 

кісткового мозку, що звужує можливість його терапевтичного застосування. 

Ці обмеження призвели до інтенсивного пошуку методів терапевтичного 

впливу, заснованих на використанні антисенсових РНК, які протидіють DNMT 

за допомогою деградації її мРНК і, отже, блокують трансляцію. Проте, 

виникає питання, чи є інгібування функції DNMT1 достатньою умовою для 

збільшення експресії генів-супресорів, негативна регуляція транскрипції яких 

здійснюється метилюванням ДНК. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA_(%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
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Метилювання ДНК у рослин 

Останнім часом відбувся значний прорив у розумінні процесу 

метилювання ДНК у рослин, особливо в Arabidopsis thaliana. Основними 

ДНК-метилтрансферазами у A. thaliana є Met1, Cmt3 і Drm2, які на рівні 

амінокислотної послідовності подібні до ДНК-метилтранфераз тварин. Drm2, 

імовірно, бере участь як в метилуванні ДНК de novo, так і в підтримці 

метилювання на пізніших стадіях розвитку. Cmt3 і Met1, головним чином, 

виконують функцію підтримки метилювання ДНК. У рослин є й інші ДНК-

метилтрансферази, але їх функція поки не з'ясована. Вважається, що 

специфічність метилтрансфераз у процесі метилювання ДНК модулюється за 

допомогою РНК. Специфічні РНК-транскрипти транскрибуються з певних 

ділянок матриці — геномної ДНК. Ці РНК-транскрипти можуть формувати 

молекули двохланцюгової РНК. Двохланцюгові РНК, за допомогою 

регуляторних сигнальних шляхів, зв'язаних або з малими інтерферуючими 

РНК (siRNA), або з мікроРНК (miRNA), визначають локалізацію ДНК-

метилтрансфераз на ділянках специфічних нуклеотидних послідовностей у 

геномі. 

Метилювання ДНК у бактерій 

Метилювання аденіну або цитозину — частина системи рестрикції-

модифікації багатьох бактерій. Бактеріальна ДНК метильована періодично 

протягом всього геному. Метилтрансферази бактерій визнають специфічні 

послідовності ДНК і метилують одну з основ у межах або біля цієї 

послідовності. Чужорідні молекули ДНК (які не мають такої ж самої картини 

метиляції), які вводяться в клітину паразитами, знищується специфічними до 

послідовності ДНК рестриктазами. ДНК бактеріального геному метильована, 

і тому не визнається цими рестриктазами. Таким чином, метилювання ДНК 

бере участь у системі, що нагадує примітивну імунну систему, дозволяючи 

бактеріям захищатися від інфекцій бактеріофагів. 

Певні метилтрансферази, проте, зокрема ДНК-цитозин-метилтрансфераза 

(Dcm), яка метилує C-5 позицію цитозину в послідовностях CC(A/T)GG, ДНК-

аденін-метилаза (Dam), яка метилує позицію N-6 аденіну в послідовностях 

GATC і метилаза, залежна від клітинного циклу (CCRM), яка метилує позицію 

N-6 аденіну в послідовностях GAnTC, не мають відповідних їм рестриктаз, що 

могли б зв'язатися з ділянками, які вони метилують. Ці метилази беруть участь 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Arabidopsis_thaliana
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%87%D1%96_%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%87%D1%96_%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3
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у регуляції клітинних процесів, зокрема процесах регуляції вірулентності та 

клітинного циклу . 

Метилювання ДНК має найбільше прикладне значення з усіх 

епігенетичних механізмів, тому що безпосередньо пов'язане з харчовим 

раціоном, емоційним статусом, мозковою діяльністю та іншими зовнішніми 

чинниками. 

Дані, які підтверджують цей висновок, були отримані на початку цього 

століття американськими та європейськими дослідниками. Вчені обстежили 

літніх голандців, які народилися відразу після війни. Період вагітності їх 

матерів співпав з дуже важким часом, коли в Голандії взимку 1944-1945 років 

був справжній голод. Вченим вдалося встановити: сильний емоційний стрес і 

напівголодний раціон матерів самим негативним чином вплинув на здоров'я 

майбутніх дітей. Народившись з малою масою, вони в дорослому житті в 

кілька разів частіше були схильні до хвороб серця, ожиріння і діабету, ніж їх 

співвітчизники, які народилися на рік або два пізніше (або раніше). 

Аналіз їх генома показав відсутність метилювання ДНК саме в тих 

ділянках, де воно забезпечує збереження доброго здоров'я. Так, у літніх 

голандців, чиї матері пережили голод, було помітно знижено метилювання 

гена інсуліноподібного фактора росту (ІФР), через що кількість ІФР у крові 

підвищувалася. А цей фактор, як добре відомо вченим, має зворотний зв'язок 

з тривалістю життя: чим вищий в організмі рівень ІФР, тим життя коротше. 

Пізніше американський вчений Ламбер Люме виявив, що і в наступному 

поколінні діти, які народилися в сім'ях цих голандців, також з'являлися на світ 

з ненормально малою масою і частіше за інших хворіли всіма віковими 

хворобами, хоча їх батьки жили цілком благополучно і добре харчувалися. 

Гени запам'ятали інформацію про голодний період вагітності бабусь і 

передали її навіть через покоління, онукам. 

Модифікації гістонів. Хоча модифікації амінокислот у гістонів 

відбуваються на всій молекулі білка, модифікації N-хвостів відбувається 

значно частіше. Ці модифікації включають: фосфорилування, 

ацетилування,метилювання. Ацетилування є найбільш вивченою 

модифікацією гістонів. Так, ацетилування ацетилтрансферазою 14-го і 9-го 

лізинів гістона H3 (H3K14ac і H3K9ac, відповідно) корелює з 

транскрипційною активністю у даній ділянці хромосоми. Це відбувається 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
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тому, що ацетилування лізину змінює позитивний заряд на нейтральний, що 

унеможливлює його зв'язок з негативно зарядженими фосфатними групами в 

ДНК. У результаті, відбувається від'єднання гістонів від ДНК. Гістони здатні 

підтримувати свій модифікований стан і виступати матрицею для модифікації 

нових гістонів, які зв'язуються з ДНК після реплікації. 

Ацетилування залишків лізину в N-кінцевих “хвостах” гістонів H2A, 

H2B, H3 и H4 нейтралізує їх позитивний заряд і відповідно блокує асоціацію з 

витками нуклеосомної ДНК. Це, в свою чергу, декомпактизує структуру як 

самої нуклеосоми, так і хроматину в цілому і, крім того, звільняє зовнішню 

поверхню витків ДНК для взаємодій з регуляторними факторами. Ступінь 

ацетилування гістонів визначається активністю двох типів ферментів - 

гістонацетилтрансфераз (HAT) і деацетилаз (HDAC). 

Ацетилування гістонів відіграє важливу роль у модуляції структури 

хроматину при активації, збільшуючи доступність хроматину для 

транскріпційного апарату. 

Відомо що ацетильовані гістони – ознака транскріпційно активного 

хроматину. Гістони цілеспрямовано модифікуються на ті промотори, які 

потрібно активувати. Вважають, що ацетильовані гістони слабше пов'язані з 

ДНК і тому транскрипційному процесу легше долати опір упаковки 

хроматину. 

Фосфорилування гістонів відбувається переважно на залишках серину і 

треоніну, і впливає на зміни хроматину, додаючи негативний заряд до гістона 

хвоста. Цей процес підлягає динамічному регулюванню кіназ (наприклад 

фосфатази). Фосфорилування гістонів відіграє функціональну роль у регуляції 

ранньої відповіді на експресію і, також у динаміці хромосом під час мітозу. 

На відміну від ацетилування і фосфорилування, метилювання гістонів не 

впливає на нуклеосомний заряд і може відігравати позитивну або репресивну 

функцію в експресії генів. Метилтрансферази (HMTs) і диметилази (HDMS) 

діють на лізин та аргінін, і регулюють динамічний процес метилювання. 

Оскільки кілька залишків (наприклад, К4, К9, К27, К36, К79 гістона H3) 

можуть бути модифіковані з одним, двома або трьома метильними залишками, 

виникає високий ступінь комбінаторних результатів, тим самим забезпечуючи 

комплексну модуляцію транскрипційної ефективності. Метилювання мітки 

гістонів зчитується безпосередньо за допомогою РНК - полімерази II. У той 

час як H3K4 метилювання, як правило, призводить до активації транскрипції, 
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метилювання інших залишків, як правило, має репресивний характер (H3K36, 

H3K79 тощо). 

Ремоделювання хроматину. Епігенетичні фактори впливають на 

активність експресії певних генів на декількох рівнях, що призводить до зміни 

фенотипу клітини або організму. Одним з механізмів такого впливу є 

ремоделювання хроматину. Хроматин – це комплекс ДНК з білками, 

насамперед, з білками-гістонами. 

 

Гістони формують нуклеосому, навколо якої накручується ДНК, у 

результаті чого забезпечується її компактизації в ядрі. Від частоти 

розташування нуклеосом залежить інтенсивність експресії генів. Хроматин, 

вільний від нуклеосом, називається відкритим хроматином. Ремоделювання 

хроматину – це процес активної зміни “густоти” нуклеосом і спорідненості 

гістонів з ДНК. 

 

Поряд зі стресом і недоїданням на здоров’я плода можуть впливати 

численні речовини, які спотворюють нормальні процеси гормональної 

регуляції. Вони отримали назву “ендокринні дізраптори” (руйнівники). Ці 

речовини, як правило, мають штучну природу: людство отримує їх 

промисловим способом для своїх потреб. 

Найяскравіший і негативний приклад – це, мабуть, бісфенол-А, вже 

багато років його застосовують як затверджувач при виготовленні виробів із 

пластмас. Він міститься в деяких видах пластикової тари – пляшках для води 

та напоїв, харчових контейнерів. 

Негативний вплив бісфенолу-А на організм полягає в здатності 

“знищувати” вільні метильні групи, необхідні для метилювання, та інгібувати 

ферменти, які прикріплюють ці групи до ДНК. Вчені з Гарвардської медичної 

школи виявили здатність бісфенолу-А гальмувати дозрівання яйцеклітини і 

тим самим призводити до безпліддя. Під впливом бісфенолу порушувалося 

нормальне метилювання генів, що кодують рецептори до естрогенів, жіночих 

статевих гормонів. Через це миші-самці народжувалися з «жіночим» 

характером, поступливими і спокійними. 

Iснують продукти, які надають позитивний вплив на eпігеном. 

Наприклад, регулярне вживання зеленого чаю може знижувати ризик 

онкозахворювань, оскільки в ньому міститься певна речовина 
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(епігаллокатехін-3-галлат), яка може активізувати гени-супресори 

(пригнічувачі) пухлинного росту, деметилюючи їх ДНК. В останні роки 

популярний модулятор епігенетичних процесів геністеїн, що міститься в 

продуктах з сої. Багато дослідників пов'язують вміст сої в раціоні жителів 

азіатських країн з їх меншою схильністю деяким віковим хворобам. 

На відміну від відносно стабільної генетичної інформації, епігенетичні 

“мітки” за певних умов можуть бути оборотними. Цей факт дозволяє 

розраховувати на принципово нові методи боротьби з поширеними хворобами, 

засновані на усуненні тих епігенетичних модифікацій, які виникли у людини 

внаслідок несприятливих факторів. Застосування підходів, спрямованих на 

коригування епігеному, відкриває перед нами великі перспективи [6,7]. 

Гомоцистеїн – сірковмісна амінокислота, не зустрічається в природних 

білках, які вживаються з їжею, а є проміжним продуктом обміну амінокислот 

метіоніну та цистеїну. Він синтезується з метіоніну в багатостадійному 

процесі. Спочатку метіонін алкілюється АТФ з утворенням S-

аденозилметіоніну (SAM). Потім за допомогою ферменту цитинозил-5-

метилтрансферази SAM передає свою метильну групу на цитозин у ДНК, 

утворюючи аденозилгомоцистеїн. Фермент аденозилгомоцистеїназа каталізує 

гідроліз цього продукту до утворення гомоцистеїну. 

Гомоцистеїн впливає на метилювання, а саме призводить до гіпо- та 

гіперметилювання певного гена, що в подальшому спричинює порушення в 

організмі. 

Рівень гомоцистеїну крові може підвищуватися з різних причин. 

Найчастіше причиною підвищення рівня гомоцистеїну (гіпергомоцистеїнемії) 

є вітамінодефіцитні стани. Особливо чутливий організм до нестачі фолієвої 

кислоти та вітамінів B6, B12 і B1. 

Передбачається, що підвищену схильність до гіпергомоцистеїнемії мають 

курці. Споживання великих кількостей кави є одним з найпотужніших 

чинників, які сприяють підвищенню рівня гомоцистеїну крові. У осіб, які 

випивають більше 6 чашок кави в день, рівень гомоцистеїну на 2-3 мкмоль/л 

вище, ніж у тих, що її не п'ють. Передбачається, що негативний вплив кофеїну 

на рівень гомоцистеїну пов'язаний зі зміною функції нирок. 

Рівень гомоцистеїну крові часто підвищується внаслідок сидячого 

способу життя. Помірні фізичні навантаження сприяють зниженню 
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гомоцистеїну при гіпергомоцистеїнемії. Споживання невеликої кількості 

алкоголю може знижувати рівень гомоцистеїну, а великі кількості спиртного 

сприяють зростанню гомоцистеїну в крові. 

Накопичуючись в організмі, гомоцистеїн починає впливати на внутрішню 

інтиму артерій, покриту ендотелієм. Утворюються пошкодження ендотелію, 

які провокують утворення тромбів і атеросклеротичних бляшок. 

Підвищення рівня гомоцистеїну крові на 5 мкмоль/л призводить до 

збільшення ризику атеросклеротичного ураження судин на 80 % у жінок і на 

60 % у чоловіків. 

У людей з підвищеним рівнем гомоцистеїну підвищується ризик 

виникнення хвороби Альцгеймера і старечого недоумства. При поєднанні 

гіпергомоцистеїнемії та цукрового діабету частіше виникають судинні 

ускладнення – захворювання периферичних судин, нефропатія, ретинопатія 

тощо. 

Останні дослідження 

ЕПІГЕНЕТИКА І ЗДОРОВ`Я. Метилювання, зміни в білках-гістонах або 

нуклеосомах ( «пакувальників ДНК») можуть успадковуватися і приводити до 

хвороб. Найбільш вивченим аспектом епігенетики є метилювання. Це процес 

приєднання метильних (СН3-) груп до ДНК. Зазвичай метилювання впливає 

на транскрипцію генів - копіювання ДНК на РНК, або перший крок в реплікації 

ДНК. Дослідження 1969 вперше показало, що метилювання ДНК здатне 

змінити довготривалу пам`ять індивідуума. З того моменту роль метилювання 

в розвитку численних захворювань стала більш зрозумілою. 

ЗАХВОРЮВАННЯ ІМУННОЇ СИСТЕМИ. Зібрані за останні роки факти 

говорять нам про те, що втрата епігенетичного контролю над складними 

імунними процесами може призвести до аутоімунних захворювань. Так, 

аномальне метилювання в Т-лімфоцитах спостерігають у людей, які 

страждають вовчак - запальним захворюванням, при якому імунна система 

вражає органи і тканини господаря. Інші вчені впевнені, що метилювання ДНК 

- це справжня причина розвитку ревматоїдного артриту.  

 

НЕЙРОПСИХІАТРИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. Деякі психічні хвороби, 

розлади аутистичного спектру і нейродегенеративні захворювання пов`язані з 
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епігенетичних компонентом. Зокрема, з ДНК-метилтрансферази (DNMT) - 

групою ферментів, що передають метильную групу на нуклеотидні залишки 

ДНК. Вже практично доведена роль метилювання ДНК в розвитку хвороби 

Альцгеймера. Велике дослідження виявило, що навіть при відсутності 

клінічних симптомів гени нервових клітин у хворих, схильних до хвороби 

Альцгеймера, метиловані інакше, ніж в нормальному мозку. Теорія про роль 

метилювання в розвитку аутизму була запропонована давно. Численні розтину 

з вивченням мозку хворих людей підтверджують, що в їх клітинах недостатньо 

протеїну MECP2 (метил CpG-зв`язуючий білок 2). Це винятково важлива 

субстанція, що зв`язує і активує метиловані гени. За відсутності MECP2 

порушується робота головного мозку.  

 

ОНКОЛОГІЧНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ. Достовірно відомо, що рак 

залежить від генів. Якщо до 80-х років вважали, що справа тільки в генетичних 

мутаціях, то тепер вчені знають про роль епігенетичних чинників у 

виникненні, прогресуванні раку, і навіть в його стійкості до лікування. Багато 

речовин мають властивості епігенетичних канцерогенів: вони призводять до 

збільшення частоти виникнення пухлин, не проявляючи при цьому 

мутагенних ефектів (наприклад: гексахлорбензол, і сполуки нікелю). Зміни в 

ацетилюванні гістонів і метилюванні ДНК призводить до розвитку раку 

простати шляхом зміни активності різних генів. На активність генів при раку 

простати може впливати харчування та спосіб життя. Нестача метильних груп 

призводить до нестабільності в хромосомах, і запускається онкогенез. З 

іншого боку, надлишок метильних груп в ДНК «присипляє» деякі гени, 

відповідальні за придушення раку. 

 У 1983 році рак став першою хворобою людини, яку пов`язали з 

епігенетикою. Тоді вчені виявили, що клітини колоректального раку набагато 

менше метилювані, ніж нормальні клітини кишечника. Брак метильних груп 

призводить до нестабільності в хромосомах, і запускається онкогенез. З 

іншого боку, надлишок метильних груп в ДНК «присипляє» деякі гени, 

відповідальні за придушення раку. Оскільки епігенетичні зміни оборотні, то 

подальші дослідження відкрили дорогу до інноваційної терапії раку. В 

оксфордському журналі Carcinogenesis від 2009 року вчені писали: «Той факт, 

що епігенетичні зміни, на відміну від генетичних мутацій, потенційно 

оборотні і можуть бути відновлені до нормального стану, робить епігенетичні 

терапію перспективною опцією».  
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ЕПІГЕНОМ І СТАРІННЯ. В останні роки накопичено велику кількість 

доказів того, що епігенетичні процеси відіграють важливу роль на пізніх 

етапах життя. Зокрема, при старінні відбуваються широкомасштабні зміни 

патернів метилювання. Передбачається, що ці процеси знаходяться під 

генетичним контролем. Зазвичай найбільша кількість метилювання 

цитозинових основ спостерігається в ДНК, виділеної з ембріонів або 

новонароджених тварин, і ця кількість поступово зменшується з віком. 

Подібне зниження рівня метилювання ДНК виявлено в культивованих 

лімфоцитах мишей, хом'яків і людей. Воно має систематичний характер, але 

може бути тканинно- і геноспеціфічним. Наприклад,при зіставленні більш ніж 

2000 локусів в Т-лімфоцитах, ізольованих з периферичної крові 

новонароджених, а також людей середнього і старшого віку, виявили, що 23 з 

цих локусів з віком піддаються гіперметилюванню і 6 - гіпометилюванню, 

причому подібні зміни характеру метилювання виявлені і в інших тканинах: 

підшлунковій залозі, легенях і стравоході. Виражені епігенетичні спотворення 

виявлено у хворих Хатчінсона-Гілфорда. 

Передбачається, що деметилювання з віком призводить до хромосомних 

перебудов за рахунок активації мобільних генетичних елементів (МГЕ), які 

зазвичай придушуються за допомогою метилювання ДНК. Систематичне 

вікове зниження рівня метилювання може, принаймні частково, бути 

причиною виникнення багатьох комплексних захворювань, які не можна 

пояснити за допомогою класичних генетичних поглядів. Ще одним процесом, 

що відбувається в онтогенезі паралельно з деметилюванням і впливає на 

процеси епігенетичного регулювання, є конденсація хроматину 

(гетерохроматинізація), яка веде з віком до зниження генетичної активності. У 

ряді робіт вік-залежні епігенетичні зміни були продемонстровані також в 

статевих клітинах; спрямування цих змін, як видно, є геноспеціфічним. 

Епігенетика все ще є молодою наукою, але завдяки багатогранному 

впливу епігенетичних змін на клітини, її успіхи вже сьогодні вражають уяву. 

Шкода, що не раніше ніж через 30-40 років наші нащадки зможуть повністю 

усвідомити, як багато вона значить здоров`я людства. 

Ткачук А. 

медичний факультет 
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За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), «Здоров’я - це 

стан фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не тільки 

відсутність хвороб і фізичних дефектів»  Здоров’я – це найцінніше, що ми 

маємо, його треба загартовувати та зберігати. Міцний імунітет – є 

запорукою здоров’я, підвищуючи його, можна вдвічі скоротити число 

простудних та інфекційних захворювань. Важливе значення у підтриманні 

здоров’я має спосіб життя, раціональне харчування та фізична праця. 

Здорове   харчування  допоможе попередити розвиток неінфекційних 

захворювань, включаючи діабет, хвороби серцево-судинної системи, 

порушення мозкового кровообігу та онкологічні хвороби.   

Правила здорового харчування за рекомендаціями ВООЗ: 

1. Фрукти, овочі, бобові (квасоля, сочевиця, горох тощо), горіхи і цільні 

злаки ( наприклад, неперероблену кукурудзу, просо, овес, пшеницю, 

нешліфований рис) 

2. Мінімум 400 г фруктів і овочів на день . Картопля, солодка картопля та 

інші крохмалисті коренеплоди не належатть до цієї групи 

3. Обмеження надходження в організ вільного цукру до менш ніж 10% від 

сумарної енергії, що надходить. Більшість вільних цукрів додаються в 

харчові продукти виробником, кухарем або споживачем і можуть 

міститися у вигляді природного цукру в меді, сиропах, фруктових соках 

тощо. 

4. 30% сумарної енергії за рахунок жирів. Ненасичені жири ( наприклад, що 

містяться в рибі, авокадо,горіхах, оливковій, лляній, кунжутній оліях 

тощо) повинні переважати від насичених жирів (наприклад, містяться в 

жирному м’ясі, вершковому маслі, сирі, вершках тощо). Промислові 

трансжири (що містяться в перероблених харчових продуктах, їжі 

швидкого приготування, смаженій їжі, кондитерських виробах, 

маргаринах тощо) не входять до складу здорового раціону 

5. Менше 5 г солі (приблизно 1 ч.л.) в день і використання йодованої солі. 

Значення різних продуктів на організм людини. 

- Яйця (1 на день) – містять лецитин, який бере участь у виробленні 

статевих гормонів та засвоєнні вітамінів. 

Жирна риба (2-3 рази на тиждень по 150-200г)  (лосось, скумбрія, оселедець). 

Містить омега-3 жирні кислоти. Разом з йодовмісними продуктами, є 

профілактикою онкозахворювань, захищають серце та судини, 

нормалізують жировий обмін, знижують гормон стресу-кортизол. 
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- Оливкова, кунжутна та льняна олії (2 ст.ложки на день) пророщені 

зерна пшениці – містять вітамін Е, який є одним з найбільш важливих 

для підтримання гормонального стану,  стимулює функцію статевих 

залоз, попереджає розвиток мастопатії. 

- Шипшина, цитрусові фрукти, солодкий перець (200г на день) містять 

вітамін С, який є хорошим антиоксидантом, бере участь  в синтезі 

колагену та підтримує імунну систкму. 

- Зелень та листові овочі (400 г на день) – багаті на фолієву кислоту та 

магній, які є необхідними для розвитку і функціонування нервової 

системи матері та плода. 

- Ягоди (200 г/день) – містять антоціани, які  запобігають старінню мозку 

- Фейхоа та морська капуста (2-3 рази на тиждень) – містять велику 

кількість йоду, який  є онкопрофілантичний та необхідний для 

функціонування щитовидної залози, покращує обмінні процеси. 

- Морква та гарбуз (200-300г 4-5 разів на тиждень)– джерело бета-

каротину, який є попередником вітаміну А. Покращує зір та необхідний 

для повноцінної роботи яєчників та впливає на стан шкіри. 

- Цільнозерновий хліб (40 г/на день), неочищені крупи (100г в 

сух.вигляді на день)  висівки (2ст.л. на день) – містять в собі вітаміни 

групи В, покращують роботу ШКТ та мікрофлору кишечника. 

- Насіння гарбуза та кунжут(20-30 г/день) – містять велику кількість 

цинку, який покращує стан шкіри, регулює діяльність статевих залоз та 

захищає від раку простати.  

- Соя, пшениця, сочевиця  (100г на день 3-4 рази на тиждень)та насіння 

льону (2 ч.л на день) – є джерелом фітоестрогенів 

- Продукти бджільництва(2-3 ч.л. на день) – багаті на вітаміни та 

мікроелементи, зміцнюють імунітет, беруть участь в синтезі пролактину. 

- Продукти з високим вмістом білка – підтримує регенеративні функції 

організму 
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Жуковська З. 

медичний факультет 

 

Оратор впливає на людину всебічно: на її розум, почуття, орієнтацію, 

настрій, бажання, вчинки та дії. Хороший оратор - думок і слів організатор. 

   В сучасному світі дуже важливо вміти виступати на публіку, на жаль це 

не всім виходить легко та просто. Тому осередок студентського 

самоврядування організував : II Всеукраїнський теоретико - практичний 

семінар на тему: «Ораторське мистецтво: Від слів до дій!» 

    Підготовка йшла повним ходом, студенти придумували программу, 

шукали спікерів по всій Україні, розсилали запрошення по ВНЗ України. 

Дякуємо, нашій адміністрації за їхню підтримку та допомогу. Довгі безсонні 

ночі, але вони були варті цього.  
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  Семінар відвідали студенти з всіх куточків України, а саме: Києва, 

Одеси, Херсону, Чернівців та Харкова. Спікерами були досвідчені фахівці з 

вербальної та невербальної комунікації, радіо та телеведучі. Подарунком від 

ОСС ЛМІ для студентів, став треніг  домeдичної допомоги, який провів 

викладач Медичного колeджу “Монада”, інструктор та голова ГО “Курси 

пeршої домeдичної допомоги “САВ” Василь Кашуба .  

   Семінар тривав насичених три дні. Активна молодь мала змогу 

отримати корисну інформацію та вдосконалити навички ораторського 

виступу. Наші гості знайомились з м. Лева, його старовинними, з особливою 

атмосферою вуличками, які надихають поетів, художників, музикантів на 

створення шедеврів. Світлих, яскравих, позитивних та навіть таємничих чи 

містичних. Адже історія міста – це історія кожної вулички окремо, кожного 

будиночка чи квартири. Також для них був організований вечір знайомств, 

вечірній квест на Високому замку, після чого на них чекало горнятко гарячого 

какао.  
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  Надзвичайно складно описати всі дні семінару, щоб зрозуміти та відчути 

шалену атмосферу, потрібно на ньому побувати. Якщо вам не вийшло його 

відвідати, то студентське самоврядування охоче запрошує на наступний 

семінар, який відбудеться у 2018р. Ми обіцяємо багато нових, цікавих 

знайомств, веселі студентські вечори, допоможемо повірити в себе, 

вдосконалити свої лідерські якості, та перевіримо ваше ораторське мистецтво.  

Я вважаю, що вивчати досвід людей, які вже давно працюють з 

публічними виступами та вміння доносити свої ідеї, це є дуже важливо в наш 

час, тому хочу вам запропонувати декілька книг про ораторське мистецтво: 

1. Сергій Шипунов «Харизматичний оратор» 

2. Ненсі Дуарте «Resonate» 

3. Владімір Шахіджанян «Вчимося говорити публічно» 

4. Джеймс Хьюмс «Таємниці великих ораторів» 

5.  Роман Кушнір «Великий оратор, або як виступати так, щоб вам 

аплодували стоячи» 
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Старик В. 

стоматологічний факультет 

 

За зубами треба стежити з раннього дитинства. В цьому випадку діти 

зростають здоровими, веселими, красивими і отримують більше шансів 

зберегти стоматологічне здоров'я. 

Дуже часто, така буденна дія, як чищення зубів, викликає багато різних 

питань і розбіжностей. Якщо Ви неправильно доглядаєте за своїми зубами, то, 

дивлячись на батьків і наслідуючи їх, діти вчаться чистити зуби неправильно. 

Перенавчитися буде досить важко. 

Ця стаття не зможе разом покінчити з «брудними зубами» і карієсом, але 

якщо нам вдасться відповісти на деякі запитання про гігієну порожнини рота і 

розвіяти міфи, про чищення зубів, завдання можна буде вважати виконаним. 

Отже: 

Найперший, найбільший і найстрашніший міф: «Молочні зуби 

чистити не потрібно!». 

Потрібно, і ще як належить! По-перше, молочні зуби не застраховані від 

карієсу, а кращим засобом його профілактики є ідеальна індивідуальна гігієна 

порожнини рота, тобто хороше і правильне чищення зубів. А по-друге, не 

навчивши і не привчивши дитину з пелюшок чистити зуби, потім це зробити 

вже набагато складніше. До свідомого віку дитина повинна сприймати 

чищення зубів природно, як і їжу. І пам'ятайте, що дитина в усьому наслідує 

батьків, тому Ви повинні стати прикладом для дитини. 

Доглядати за зубками потрібно починати відразу, як тільки 

вони з'являється. Перші зубки, що прорізуються, рекомендується чистити 

силіконовою щіточкою, яка одягається на палець дорослого. А з 8—10 місяців 

вже можна використовувати найменшу дитячу зубну щітку. Для дітей 

розроблені спеціальні щітки з товстою ручкою (щоб зручніше було тримати), 

вони яскраві, і закликають дитину ще і пограти, адже саме в грі народжується 

дружба! Бувають щітки з брязкальцем в ручці, яка гримить, тільки якщо 

правильно чистити зуби. 

Міф 2: «Не важливо, як саме чистити зуби, головне — чистити». 

Чистити зуби треба правильно. Можна витратити 5 хвилин на чищення 

зубів, а вони все одно залишаться брудними. Чому ж так виходить? Тому, що 

залишки їжі дуже міцно прилипають до зубів, і щоб від них позбутися, треба 
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докласти певні зусилля. Чистити зубки треба так, як ніби Ви їх підмітаєте. 

Верхні зубки Ви чистите підмітаючими рухами зверху вниз (щоб бруд не 

забивався під ясна, а вимітався назовні), а нижні — від низу до верху. 

Обов'язково треба не забувати про внутрішню поверхню зубів, яку складніше 

вичищати, чим зовнішню. У кінці чищення треба очистити жувальну 

поверхню усіх зубів. І обов'язково треба почистити бічні поверхні зубів, для 

цих цілей існують спеціальні зубні нитки — флоси. 

Міф 3: «Будь-яка зубна паста підійде дитині». 

По-перше, існує багато дорослих лікувальних (з підвищеним вмістом 

фтору, відбілюючих, для лікування пародонтиту та ін.) паст, які категорично 

не підходять дітям. По-друге, дитячі пасти менш абразивні і вони містять 

менше фтору, отже, дитині потрібна своя дитяча зубна паста. Вони спеціально 

призначені для молочних і нещодавно таких, що прорізаються постійних зубів, 

емаль яких ще не до кінця «дозріла». І розроблена з тим розрахунком, що 

частину пасти дитина може проковтнути. У зв'язку з цим дітям рекомендують 

дитячі, низькоабразивні, спочатку гелі, а потім звичайні дитячі зубні пасти. 

Міф 4: «Дитина чиститиме зуби, навіть якщо батьки цього не 

роблять». 

Якщо до появи дитини Ви самі чистили зуби як і коли припаде, то треба 

обов'язково вчитися правильно чистити зуби разом з дитиною. Чищення зубів 

повинне стати справжньою церемонією, схожий «традиційній сімейній 

вечері», яку не можна ні пропустити, ні змінити, можна тільки додати 

учасників. Адже діти наслідують батьків в усьому, так будьте хорошим 

прикладом для свого малюка: чистіть разом з ним зуби як мінімум 2 рази в 

день — після сніданку і перед сном. А згідно із золотим правилом чистити 

зуби треба після кожного прийому їжі. 

Міф 5: «Чищення зубів повністю можна довірити дитині». 

Маленька людина повинна сама поводити щіткою по своїх зубках, але 

потім дбайливі руки батьків повинні "доробити" все те, що дитина сама 

зробити ще доки не в змозі. Поступово дітки вчаться правильно виконувати 

усі рухи, і цей процес квапити не можна, щоб дитині не було складно, і щоб не 

привити неприязнь до чищення зубів. До 7 років стоматологи рекомендують 

активну участь батьків в чищенні зубів, а після 7 року — пасивна. Навіть за 

підлітками ми б настійно рекомендував наглядати, коли і як вони чистять зуби. 

Міф 6: «Дитячі зубні щітки мають бути виготовлені з натуральної 

щетини». 
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У натуральній щетині скупчується велика кількість мікроорганізмів, яких 

неможливо видалити простим промиванням щітки під струменем води. Крім 

цього, неможливо обробити щетину так, щоб вона не травмувала ясна (штучні 

щетини мають закруглену форму). З розвитком сучасної техніки, 

використання щіток з натуральної щетини залишилось у минулому. Зараз 

стоматологи рекомендують, і дорослим, і дітям використовувати зубні щітки 

з штучною щетиною. 

Міф 7: «Чим більше щітка, тим краще нею чистити зуби». 

Маленькою щіткою легше маніпулювати у роті. І вона краще може 

очистити зубки. Велика щітка не скрізь може поміститись, не кажучи вже про 

те, що її складно навіть поворушити. Маленькій щіточці доступні усі поверхні 

усіх зубів. Дорослим теж рекомендують щітки з невеликими голівками, які 

відповідають розміру 1,5—2 зубів. 

Міф 8: «Дітям можна чистити зуби електричними щітками». 

Не варто забувати, що емаль зубів у дітей ще не досить тверда і жорстка 

дія електричної щітки може пошкодити незрілу емаль зуба. Якщо Ви купите 

своєму чаду електричну щітку, то радості дитини не буде межі. Якщо чищення 

зубів не сприймається дитиною, як щось само собою зрозуміле, то електрична 

щітка виправити положення не зможе. Радість пройде, нова електрична щітка 

виявиться поряд із звичайною, і вони нудьгуватимуть удвох. Це перше. Друге 

— навчити чистити зуби звичайною щіткою можна тільки в дитинстві, потім 

вже буде марно. Чомусь ми вчимо своїх дітей малювати олівцем, хоча можна 

відразу вчити малювати і друкувати на комп'ютері. Третє — чищення зубів 

звичайною щіткою розвиває у дитини мануальні навички, а як відомо, розум 

дитини знаходиться на кінчиках пальців. Таким чином, чищення зубів 

звичайною щіткою буде додатковою гімнастикою для розуму. Існують 

спеціальні насадки для дітей на електричні щітки, але ними діти не повинні 

чистити зуби до 8—12 років. 

Міф 9: «Жувальна гумка замінює чищення зубів». 

Ніколи! Жувальна гумка — додатковий засіб гігієни порожнини рота. Її 

можна використовувати, якщо немає зовсім ніякої можливості почистити 

зуби. Жувати її можна тільки після їжі впродовж 5—10 хвилин. При 

тривалішому жуванні усі корисні ефекти жувальної гумки закінчуються, і 

починаються шкідливі. Але це вже тема окремої статті. 

Міф 10: «Ополіскувачі з фтором замінюють чищення зубів». 

Чищення зубів — це здебільшого механічне видалення зубного нальоту і 

залишків їжі. Саме тому зубну щітку і відповідно чищення зубів замінити не 
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можна нічим. Ополіскувачі — це тільки додатковий засіб гігієни порожнини 

рота, який застосовуються після чищення зубів. Дітям молодше 6—7 років 

ополіскувачі використовувати не можна, тому що в них високий вміст 

фтору. Надлишок фтору шкідливий не лише для зубів, а головне, для кісток 

дитини.  

Міф 11: «Щітки перед першим вживанням треба облити окропом». 

Сучасні матеріали, з яких виготовлені зубні щітки, не призначені для 

обробки високою температурою. Якщо щітку прокип'ятити, то можна йти і 

відразу купувати нову. Зубну щітку треба просто промити під проточною 

водою перед першим застосуванням. І, звичайно, купувати щітку можна тільки 

в герметичній заводській упаковці. 

Зберігати ж зубні щітки рекомендується в сухій склянці голівкою вгору. 

Маленька зубна щітка стоїть в склянці з дорослими щітками може стати 

додатковим предметом гордості Вашого малюка. 

Міф 12: «Пасти повинно бути багато». 

Необхідно пам'ятати, що зуби чистить не паста, а щітка. Паста допомагає 

за рахунок протимікробних добавок очистити, освіжити порожнину рота, 

зробити чищення зубів приємнішим. Якщо взяти дуже багато пасти, то вона 

сильно пінитиметься і заважатиме правильно чистити зуби. Необхідний об'єм 

зубної пасти не повинен перевищувати розміру великої горошини, а діткам — 

маленькою. 

Отже: 

1. Починаємо чистити зуби, як тільки вони з'являються. Спочатку 

використовуємо силіконову щіточку, що одягається на палець дорослого, з 10 

місяців купуємо спеціальну дитячу зубну щітку. 

2. Чистимо зуби після кожного прийому їжі, обов'язково уранці після 

сніданку і увечері перед сном. 

3. Чистимо зуби разом зі своїм малюком, так Ви зможете 

проконтролювати його і показати, що самі робите правильно. 

4. Не забуваємо міняти щітку не рідше за 1 раз в 3 місяці. Для кожної пори 

року має бути нова щітка. 

 

Захарченко Д. 
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стоматологічне відділення 

Медичний коледж «Монада» 

        Науковий керівник: к. мед. н., 

 викладач предмету  

«Профілактика стоматологічних 

 захворювань» – Байдалка І.Д. 

 

ЦІКАВІ ФАКТИ З ІСТОРІЇ ПО ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЮ 

ПОРОЖНИНОЮ 

 Виробництво зубних щіток розпочате в 1780 році англійцем Вільямом 

Едісом. Перший патент на зубну щітку був 

отриманий американцем Уодсвортом у 

1850 році, але масове виробництво в 

Америці розпочалося лише в 1885 році. У 

цих щіток ручка була зроблене з дерева, а сама 

щітка була з щетини сибірського 

кабана. Це був не найкращий матеріал: щітка 

погано висихала, крім того всередині 

натуральної щетини є порожнина, в 

якій можуть розмножуватись бактерії.  У 

1938 році компанія DuPont вперше 

замінила тваринну щетину на синтетичні 

волокна з нейлону.  

 У Стародавньому Римі основним компонентом миючого зубного 

порошку була сечовина. Аміак, що міститься в ній, прекрасно справлявся із 

зубним нальотом.  Стародавній Єгипет вважається батьківщиною першої 

зубної пасти, яку отримували із суміші стовченої пемзи, яєчної шкарлупи і 

попелу від спалених нутрощів бика. Тому, ще 5 тисяч років назад молоді 

єгиптянки могли похвалитися білосніжною усмішкою після використання 

такої суміші для чищення зубів. 
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 На Близькому Сході вже у 500 р. 

н.е. люди чистили зуби дерев`яними 

паличками, що називалися «сивак» чи 

«мисвак». І ними до тепер користуються у 

Саудівській Аравії. 

 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗУБІВ І 

ОРГАНІЗМУ 

 Понад 4000 років тому, давні єгиптяни цікавилися питаннями гігієни 

зубів. Папірус Еберса, написаний у 1550 р. до н.е., присвячений зміцненню 

зубів і навіть містив рецепт з їх пломбуванням.  Ще в давні часи лікарі 

вважали, що всі органи і системи людського організму знаходяться в тісному 

взаємозв’язку. І вже науково доведено зв’язок зубів із внутрішніми органами. 

 Про що говорить, наприклад, колір зубної емалі?  

 Природний колір емалі у кожної людини різний. Але іноді забарвлення 

зубів може багато розповісти про стан здоров’я людини: 

 ЕМАЛЬ ЖОВТОГО КОЛЬОРУ – ознака недоліків у роботі 

жовчовивідних шляхів, нерідко жовтий 

колір зубів у злісних курців. 

 Коли слабшає імунітет, зубна емаль 

набуває КОРИЧНЕВОГО ВІДТІНКУ.  

 Колір ПЕРЛАМУТРУ 

спостерігається в людей із 

зниженим вмістом гемоглобіну 

в крові. 

 На недостатню 

кількість мінералів у зубних 

тканинах вказує емаль кольору 

МОЛОКА. Це також ознака 

підвищення активності 

щитовидної залози.  

 Дуже часто нестача мінеральних речовин, особливо в ранньому 

дитячому віці призводить до появи СІРИХ ПЛЯМ, або ЖОВТИХ СМУЖОК на 
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зубах. Ця проблема може виникнути і через надмірне вживання антибіотиків 

– у деяких випадках, прийом наприклад, тетрацикліну в період виношування 

дитини, може відбитися на кольорі його зубної емалі. 

 ПРАВИЛЬНИЙ ДОГЛЯД ЗА РОТОВОЮ ПОРОЖНИНОЮ 

 Кожна людина мріє про красиві та здорові зуби, але зберегти здорову 

емаль можуть далеко не всі. Вся справа в тому, що багато продуктів 

харчування щодня чинять негативний вплив на стан емалі і завдають шкоди 

здоров’ю зубів. 

 Важливе значення для здорової усмішки та організму в цілому має 

кількісне та якісне надходження в організм таких елементів, як: 

 Білки (на 1 кг маси тіла – 2 г);  

 Жири (на 1 кг маси тіла – від 0,5 до 1,5 г);  

 Вуглеводи (на 1 кг маси тіла – 3 г); 

 Мікро- та макроелементи: Фтор (чай, морська риба, м’ясо, морська 

капуста); 

 Цинк (тверді сири, яйця, фрукти, морепродукти); 

 Кальцій (молоко, молочні продукти, горіхи, м’ясо, овочі, фрукти). 

 Вітаміни – це органічні речовини, що містяться в їжі, необхідні для 

утворення ферментів та інших біологічно активних речовин. Люди 

споживають їх у незначній кількості, але без вітамінів неможлива нормальна 

робота органів нашого тіла. Вітаміни активно впливають на обмін речовин, 

ріст і розвиток організму, його опірність до захворювань. Недолік навіть 

одного вітаміну порушує роботу нашого організму, призводить до важких 

захворювань.  

 Вітамін С (овочі, ягоди, фрукти );  Вітамін В (м’ясо, яйця, печінка, 

хліб, гречка);  Вітамін D (вершкове масло, печінка, яєчний жовток); 

Вітамін А (морква, обліпиха). 

 ЯКІ ПРОДУКТИ ШКІДЛИВІ ДЛЯ ЗУБІВ?  

 Кава – впливає на зубну емаль, навіть якщо її вживати в дуже 

маленьких кількостях. 
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 Солодкі газовані напої – знаходяться серед лідерів у списку шкідливих 

продуктів для зубів. І не так через цукри, як через вуглекислоти, які сприяють 

руйнуванню емалі. Не забувайте, що солодкі напої шкодять не лише зубам, але 

і всьому організму. 

 Чай – якщо пити зелений у великих кількостях, може сприяти 

руйнуванню зубної емалі, а чорний – не тільки зуби фарбує, але і посилено 

вимиває кальцій. 

 Шоколад і солодощі – призводять до карієсу і потемніння зубної емалі. 

 Чорниця – сік і шкірка чорниці є природним барвником, тому вся «синя 

краса» моментально відіб’ється на посмішці. 

 Кислі продукти – фрукти, ягоди та інші у складі яких багато кислоти, 

руйнують емаль, а деякі – і забарвлюють її. Також велика кількість вуглеводів, 

що шкодять емалі, міститься в ананасах, бананах, фініках, винограді, інжирі, 

зеленому горошку і солодких сортах яблук. 

 Алкоголь – після деяких видів алкоголю в роті з’ являється відчуття 

сухості. Це не дуже добре для зубів оскільки слина відіграє важливу роль у 

запобіганні карієсу (змиває їжу і наліт із зубів). 

 Крохмалисті продукти: хліб, макарони, картопля-фрі, чіпси та 

сухарики – залишаються в ротовій порожнині надовго (прилипають або 

застряють між зубними проміжками) та сприяють розвитку живильного 

середовища для мікроорганізмів. 

 Морозиво та холодні напої, втім, як і надто гарячі, шкодять зубам, 

горлу і яснам. Різке охолодження може пошкодити емаль. 

 Фруктові соки (не лише пастеризовані), але й свіжоприготовані. Вся 

справа в цукрі і фруктових кислотах, які шкідливі для зубів. Тому краще не 

пити соки перед сном. Рекомендоване застосування соломинки для пиття 

таких напоїв – це зменшує контакт зубів із чинником, який сприяє виникненню 

ерозії емалі. Напій необхідно швидко ковтати. 

 Достатньо всього лише двох склянок на день, щоб спровокувати процес  

 

 ДО ПРАВИЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА ВХОДИТЬ:  



Випуск 10 (2018)  
 

34 
 

➢ ретельне чищення зубів за допомогою щітки та пасти; 

➢ полоскання порожнини рота після кожного прийому їжі; 

➢ догляд за міжзубними проміжками. 

 ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ЗА РОТОВОЮ ПОРОЖНИНОЮ РОТА: 

1. Чистіть зуби, що найменше 2 хв. 

двічі на день.  

2. Використовуйте щітку, яка 

проникає між зубами. 

3. Зубну щітку замінюйте один раз в 3 

місяці. 

4. Користуйтесь зубними нитками (флосами), 

йоршиками для 

ретельного очищення 

міжзубних проміжків та 

обполіскувачами.  

5. Використовуйте щітки для язика. 

6. Відвідуйте стоматолога раз на півроку. 

Саляк Л. 

стоматологічний факультет  



Випуск 10 (2018)  
 

35 
 

Студенти Львівського медичного інституту рятують зубки від карієсу !!! 

 

Сьогодні у стінах нашого навчального закладу була проведена 

масштабна, надзвичайно захоплююча лекція по навчанню гігієни ротової 

порожнини для дітей 5-6 класів , які приїхали із Івано- Франківської ЗОШ І -

ІІІ ст ім. Івана Франка разом із керівником, заступником директора з НВР 

Михайлишин О.З. Наш урок гігієни проходив у формі веселої гри .

 

Дітки дізнались багато цікавої інформації, навчились надавати 

невідкладну допомогу та мали змогу попрактикуватися на спеціальних 
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моделях . Особливо задоволенні були діти тому , що отримали гарні подарунки 

від нас та наших партнерів , потанцювали та позмагались у конкурсі. Ми 

значайно ж відзначили призами і тих, хто був найактивніший ! 

 

 
А після лекції їх чекала екскурсія найчарівнішими і водночас таємничими 

визначними місцями Львова . Дітки поділились зі студентами своїми мріями 

,дехто навіть захотів стати стоматологом у майбутньому! 
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Лещак Н. 

стоматологічний факультет 

Медичний коледж «Монада» 

      Науковий керівник: Викладач предмету 

«Хірургія зубів та ЩЛД – Моспан В.В 

 

Тривимірне очищення, препарування і обтурація 

кореневого каналу завжди були бажаною метою 

ендодонтичного лікування. Більшість каналів мають 

некруглий поперечний переріз, що робить 

препарування їх обертовими інструментами важкою 

процедурою.  

На щастя науково-технічний прогрес не стоїть на 

місці і сьогодні на ринку стоматологічних 

інструментів і матеріалів з'явилася нова, абсолютно 

унікальна технологія – SAF – Self-Adjusting File 

(самоадаптуючий файл) (Рис.1). 

Система самоадаптуючого файлу на 

основі порожнього інструменту адаптується 

до нерівної форми каналу долаючи цілий ряд наявних на 

сьогоднішній день недоліків обертових інструментів. 

Метою даної роботи було порівняти 

«плюси» й «мінуси» файлів, що ми 

повсякденно використовуємо в 

ендодонтії та, власне, SAF-файлу.  

Отож, експеримент полягав у 

тому, щоб зазнявши відео роботи 

файлами, від власне обробки 

кореневого каналу K-reamer, К-file та Н-

file використовуючи методику Step-down, показати стільки часу затрачається 

на використання обертових 

інструментів. 

Рисунок 1. SAF-файл 

Рисунок 2. K-reamer, К-file та Н-file (15-35) 
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 На Рис.2 ви бачите файли від 15 до 35 розміру, які 

ми використовували у своїй роботі, з попереднім 

нанесенням на 

кожен інструмент лубриканта та з повноцінною 

іригацією гіпохлоридом (Рис.3). Також ми ввімкнули таймер від початку 

роботи файлами і до останньої іригації.  

Виходячи з отриманих результатів, ми побачили, що на обробку одним 

інструментом із нанесенням лубриканта та промиванням, у нас пішло 2,5 хв. 

Якщо помножити кількість груп на кількість інструментів та на час обробки 

одним інструментом – у вас повинно вийти близько 40 хв. (Рис.5). Стільки ж 

часу ви витрачаєте на весь етап обробки кореневого каналу до початку 

обтурації?! 

А тепер увага! Оптимально часу для обробки SAF-файлом одного каналу 

разом з іригацією, не враховуючи, що початок роботи, 

тобто розкриття усть та створення килимової доріжки, 

подібний як і у звичайних файлів, потрібно ЛИШЕ 4 хв!  

Рисунок 3, 4. Використання лубриканта та іригація 
гіпохлоридом. 

Рисунок 4. Використання 
таймера для роботи з 
файлами 
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А тому, перейдемо до висновків (Табл.1, Табл.2):  

Нашою роботою ми вам показали переваги й недоліки SAF-файлу та 

звичайних файлів. Але вибір залишається за вами! 

 

Саляк Л. 

стоматологічний факультет 

 

Надзвичайно привітно, сонячно та високо інтелектуально зустріла Одеса 

студентів Львівського медичного інституту! А все завдяки студентському 

самоврядуванню Одеської державної академії будівництва і архітектури , яке 

відважилось взяти на себе велику відповідальність у проведенні масштабної 

Всеукраїнської (та попри те, Інтернаціональної) студентської конференції.  

Ми відвідали пізнавальні тренінги такі як : «Удосконалення лідерських 

якостей», «Робота над проектом – отримання навичок організації заходів». 

Особливо цікаво було долучитись до тренінгу «Ice breaking» , тобто ми 

намагались знайомитись та заводити друзів в новій незнайомій компанії. 

Лектор  Дарина Гончарова надала нам цікаві коуч-кейси по 

вдосконаленню ораторського мистецтва.  
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Сертифікат учасника Вашої конференції для мене – поважна нагорода. 

Щиро дякую адміністрації Львівського медичного інституту за надану 

можливість взяти участь у такій пізнавальній для студентів конференції! 
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Саляк Л. 

стоматологічний факультет 

Чи знаєте Ви скільки кроків до ідеальної усмішки ? Можливо 10 ? Чи 

може достатньо і 5? 

 
 

А студенти Львівського медичного інституту уже знають відповідь, адже 

18 листопада  їм випала честь бути волонтерами на надзвичайно цікавій події 

в галузі дитячої стоматології - Форумі Дитячої Усмішки ! 
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Особливо запам’ятались нашим студентам інтерактивні бесіди з лікарями 

, а саме лекція" Чому важливо лікувати молочні зуби ? ", яку провели дитячий 

стоматолог Леся Шеренговська та лікар-педіатр Анна Кушнір"; Перший візит 

до стоматолога" від дитячого стоматолога Марти Гривнак та психолога Марти 

Білик, лекція "Вагітність та здоров'я малюка" від Ольги Бурлик та Вальдемара 

Надіжко,"Чисті зуби - здоровий малюк", яку провели Оксана Колодій та Тарас 

Жиравецький і, звісно ж, надзвичайно пізнавальна лекція Мирослави 

Драгомирецької "Прикус дитини. Ризики та факти". Вдалося розвіяти міфи про 

лікування під наркозом дитячому стоматологу Юлії Миць спільно з лікарем-

анестезіологом Володимиром Сірим.  

 
Студенти мали змогу поспілкуватися з багатьома відомими лікарями та 

отримати нову цікаву інформацію. Під час форуму дитячі стоматологи разом 

з нашими студентами проводили огляди та консультації дітей різних вікових 

категорій. 
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У перервах між навчанням гігієни ротової порожнини дітки бавились 

разом із Зубною феєю та казковими героями. 

Щиро дякуємо організаторам за те ,що студенти змогли не лише відвідати 

Форум Дитячої Усмішки , а й стати його частиною! 

Старик В. 

стоматологічний факультет 

 

 
 

Іноді буває така ситуація, коли люди скаржаться на сильні больові 

відчуття, дискомфорт, ломоту в зубах, але яка цьому причина? 

Небагато людей серйозно замислюється про здоров’я своїх зубів, поки не 

зіткнуться з якою-небудь недугою. Найчастіше від людей можна почути 



Випуск 10 (2018)  
 

44 
 

скарги на підвищену чутливість зубів: “ Чому зуби почали боліти, коли я п’ю 

гарячий чай”? і тому подібні скарги. Звичайно, зуби, за своєю природою, 

реагують на такі чинники, як температура, хімічні властивості нездорової їжі, 

на їжу з підвищеним рівнем кислотності і на фізичні дії.Якщо людина із 

здоровими зубами не перевищуватиме норму, наприклад, не питиме дуже 

гарячі напої або не вживатиме щодня по пляшці кока-коли, то навряд чи вона 

поскаржиться на чутливу емаль. Можливо, тих, хто взагалі не скаржиться на 

зубний біль, з дитинства привчили регулярно використовувати зубну пасту і 

ополіскувачі. При цьому, засоби для чищення зубів були якісними, 

персонально підібраними. Але це не єдиний показник здоров’я порожнини 

рота. Здоровий спосіб життя, правильне харчування і дихання також 

впливають на здоров’я зубів. 

Чому виникає чутливість зубів? 

Зазвичай, підвищена чутливість проявляється різким зубним болем, при 

взаємодії з подразнюючими  чинниками, який поступово проходить. 

Чутливість зубів виникає при оголенні дентину, тканини зуба, розташованої 

над пульпою з нервовими волокнами, у результаті стоншення емалі або 

рецесії (опущення) ясен. Виникнення болю в одному або декількох зубах 

викликається термічними подразниками або при вживанні кислого або 

солодкого. Зазвичай  біль носить короткочасний характер. 

Дентин пронизаний безліччю дрібних канальців, що тягнуться від 

поверхні зуба до центру з нервовими волокнами. При оголенні дентину 

температурні подразники або певні продукти харчування впливають на 

дентинні канальці,що призводять до гіперчутливості зуба.  

 

 
 

Для виявлення причини підвищеної чутливості зубів необхідно 

проконсультуватися зі стоматологом. Він може виявити ознаки оголення 

дентину і проаналізувати, у результаті чого виникла чутливість. Іноді 

чутливість підвищується при карієсі зубів або пародонтиті - тоді для усунення 
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неприємних відчуттів  необхідне лікування цих захворювань. В інших 

випадках причиною підвищеної чутливості зубів може стати ерозія, абразія 

емалі або рецесія (опущення) ясен, що спричиняє оголення кореня зуба. 

Що потрібно робити, щоб уникнути больових відчуттів? 

Якщо причиною чутливості є карієс зубів, його необхідно лікувати. Якщо 

причиною є захворювання ясен, стоматолог або гігієніст проведе професійну 

гігієну ротової порожнини. 

Однак, якщо гіперчутливість викликана оголенням дентину, може бути 

показано ряд професійних процедур і засобів для домашнього догляду для 

зниження чутливості зубів. 

     Професійні процедури, що проводяться в кабінеті стоматолога: 

o Вкривання оголених ділянок зубів лаком із вмістом фтору для 

зміцнення емалі та дентину. 

o Розчином або гелем із вмістом фтору наповнюється спеціальна капа, 

яку пацієнт тримає в ротовій порожнині 3-5 хвилин, протягом цього часу зуби 

насичуються фтором, що зміцнює емаль. 

o Композитний матеріал, що використовується для відтворення 

природного кольору зубів, може бути використаний для герметизації 

поверхневого шару дентину, таким чином, створюючи бар'єр для подразників. 

      У домашніх умовах: 

o Використовуйте дуже м'яку зубну щітку, а також пасту зі зниженою 

абразивністю 

o Використовуйте правильну техніку чищення зубів, уникаючи 

надмірного натискання 

o Рекомендується використовувати зубну пасту, спеціально розроблену 

для зниження чутливості нервових закінчень зубів 

o Користуйтеся зубною пастою з високим вмістом фтору (відпускається 

за рецептом) для щоденного використання та зміцнення зубів. 

 

Рекомендується, їсти більше продуктів, що містять вітаміни C і D. 

Кількість цукру в їжі треба мінімізувати. Лісові ягоди будуть корисні не лише 

для емалі, але і для ясен у тому числі. По можливості, потрібно намагатись 

приймати їжу і рідину однієї температури, уникаючи різких стрибків від 

холодного до гарячого і навпаки. А шкідливі звички вже точно не додадуть 

зубам міцності та здоров’я. 
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Існує багато способів лікування гіперчутливості зубів, і стоматолог 

допоможе визначити оптимальний саме для Вас. Завжди консультуйтеся зі 

стоматологом - у жодному разі не намагайтеся самостійно поставити діагноз. 

Гіперчутливість зубів може бути симптомом серйознішого захворювання, і 

тільки лікар-стоматолог може визначити її справжні причини. 

 

 

Четибрук В., Гарант Ю. 

фармацевтичний факультет 

  

Арахідонова кислота(5,8,11,14 – ейкозотетраєнова кислота) – полієнова 

вища жирна кислота з чотирма подвійними зв’язками (С20:4), безбарвна 

масляниста речовина, легко окиснюється на повітрі. Входить до складу 

фосфоліпідів, тригліцеринів та ефірів холестерину. Вона є попередником 

сполук з високою біологічною активністю – простагландинів, тромбоксанів і 

лейкотрієнів – гормонів місцевої дії, які утворюються за дії ферментів 

циклооксигеназ та ліпоксигеназ. Молекула арахідонової кислоти має вигляд 

“шпильки” між атомами Карбону 8 і 12 легко замикається цикл. Спільна назва 

усіх метаболітів – єйкозаноїди. 

Арахідонова кислота для синтезу єйкозаноїдів звільняється із 

фосфоліпідів клітинних мембран за дії ферменту фосфоліпази А2. Звільнення 

арахідонової кислоти і утворення єйкозаноїдів стимулюється деякими 

гормонами, нейромедіаторами, імунологічними факторами, а також 

фізичними і хімічними пошкодженнями тканин. За дії ферменту 

простагландин–синтази, яка складається з двох компонентів – 

циклооксигенази і пероксидази утворюються простогландини і тромбоксани. 
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А при окисних перетвореннях подвійних зв’язків арахідонової кислоти за дії 

ліпооксигенази синтезується родина гідропероксиейкозотетраєнових кислот, а 

з них – нестабільна епоксидна похідна, що містить кон’юговане трієнове 

угруповання – лейкотрієн А4  (ЛТА4 ), який є попередником синтезу інших 

лейкотрієнів (ЛТС4 , ЛТD4  і ЛТE4 ). 

 У різних органах і тканинах утворюються різні простагландини і 

лейкотрієни. Лейкотрієни C4 , D4 і E4  секретуються тканинними базофілами у 

відповідь на дію антигенів і викликають цим скорочення гладких м’язів, 

бронхів і трахей; спричиняють утруднене дихання хворих бронхіальною 

астмою. Вони знижують силу скорочень міокарда, посилюють проникність 

судин. 

 Арахідонова кислота в організмі не синтезується, тому основним 

джерелом її є продукти харчування, що містять фосфоліпіди та ненасичені 

жирні кислоти. Разом з іншими полієновими кислотами (ліноленовою та 

лінолевою) утворює групу вітаміноподібних сполук – вітамін F. 

 Оскільки ця речовина є незамінною жирною кислотою, вчені проводять 

клінічні дослідження, присвячені ефективності і ролі цього компонента в 

певних галузях сучасної медицини. 

 Один з напрямків – вплив на прогресування хвороби Альцгеймера. 

Дослідження проводять на різних стадіях цієї недуги. Однак є результати, які 

вказують на те, що препарати на основі арахідонової кислоти можна 

використовувати для профілактики, а також на сповільнення розвитку 

захворювання у пацієнтів з точним діагнозом. 

 Арахідонова кислота бере участь у синтезі простагландину, що 

підтримує роботу м’язових тканин: правильне розслаблення і скорочення 

волокон під час навантажень. Така функція важлива для кожної людини, але 

особливо для бодібілдерів та спортсменів. 

Простагландини регулюють просвіт русла судин, сприяють утворенню 

кровоносних судин, контролюють артеріальний тиск, моделюють запалення 

м’язових тканин (аспірин – інгібує активність простагландин-синтази). Одні 

форми – покращують згортання крові, а інші - ,навпаки, запобігають 

утворенню тромбів там, де це небажано. 

 Арахідонова кислота стимулює синтез захисного слизу, попереджає 

надмірне утворення хлоридної кислоти у шлунку, що запобігає розвитку 

виразки. 

 Ще одна перевага цієї кислоти – регенерація і зростання скелетної 

мускулатури. З цією метою радять вживати 500 – 1000 мг цієї кислоти. 
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Результати дослідження в університеті Бейлор показали, що щоденний прийом 

1200 мг арахідонової кислоти дійсно призводить до збільшення максимальної 

м’язової сили та витривалості (30 осіб приймали препарат протягом 50 днів). 

 Дослідження, проведені «Американським Національним Інститутом 

Здоров’я Дитини і Розвитку Людини» підтвердили благотворний вплив 

арахідонової кислоти на покращення пам’яті у дорослих. 

 Також, виявлено побічні ефекти високих доз цієї кислоти: патології 

серцево-судинної системи, безсоння, втома, ламкість волосся, лущення шкіри, 

підвищення рівня холестерину, стимуляція пологової діяльності. 

 Отже, за результатами аналізу досліджень виявлено важливе значення 

арахідонової кислоти, використання її для терапії багатьох недуг, серед яких 

хвороба Альцгеймера, артеріальна гіпертензія, виразкова хвороба, погіршення 

пам’яті, згортання крові, зниження розумових здібностей, родової діяльності, 

а також м’язова слабкість. 

Кіселик Т. 

фармацевтичний факультет 

 

У сучасному світі багато людей закликають наших нащадків задуматись 

над здоров’ям та над дією шкідливих звичок. У школах про це ведуться лекції, 

учителі намагаються застерегти від страшної помилки своїх підопічних, а у 

сім’ях батьки стараються завжди побачити, що змінюється у їхній дитині, щоб 

визначити чи не піддались  часом вони спокусі спробувати щось нове і цікаве. 

Щось те, що піднесло їх б на новий рівень задоволення чи те, що б змогло 

допомогти справитись зі стресом. 

Переважно більшість мешканців задумуються лише про такі шкідливі 

звички як тютюнопаління, алкоголізм  та  наркоманія. Але чомусь мало хто 

задумується про те, що не тільки це вбиває наше життя.  Ми мало говоримо 

про людей, які залежні від їжі, телесеріалів, соціальних мереж та ігроманів. 

Залежність від їжі зявляється в більшості в тих людей, які слабкі духом та 

позбавились від іншої залежності, такої як наприклад тютюнопаління.   

Симптоми харчової залежності: 

1) Зростання вживання протягом довгого періоду часу. Поступового 

зростає об’єм їжі, яку людина вживає протягом дня. Пристрасть до їжі 

постійно збільшується, особливо до продуктів зазначених вище. 
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2) Толерантність – ключовий симптом патологічної залежності. Під 

толерантністю розуміють необхідність вживати певні продукти у зростаючій 

кількості, щоб досягнути бажаного результату.  

3)Хвилювання на фоні голоду – це ще одна ознака патологічної 

залежності.  

4)Заклопотаність. Наступною ознакою є те, що залежна людина витрачає 

більше часу на те, щоб отримати бажаний продукт, в той час, як на звичні 

щоденні справи йде менше часу, аніж раніше. Людина перестає приділяти 

належну увагу соціальній активності і своїй основній роботі. 

5) Наполегливе слідування своїм звичкам, не зважаючи на наслідки.  

Найбільшу загрозу представляють такі наслідки як: фізичні та психологічні 

проблеми, а також проблеми, пов’язані із стосунками з близькими. Наприклад, 

деякі люди можуть страждати від тяжкого ожиріння або захворіти на цукровий 

діабет ІІ типу, але, тим не менш, будуть наполегливо слідувати своїм харчовим 

звичкам. 

Проблемою тепер є не тільки визначення харчової залежності, а й те як її 

позбутись.  Звісно, в першу чергу ми думаємо: «Я сильна, я справлюсь, то не є 

великою проблемою».  В цьому і є перша помилка хворих. Вам слід зрозуміти, 

що якщо ви вже залежні від чогось, тоді самостійно позбутись цього є складно, 

а напевне, навіть і неможливо. 

Я б порадила звернутись до дієтолога.  Лікар зуміє скласти  добру для 

вашого організму дієту і дасть вам направлення до психолога, який допоможе 

морально. Адже це не тільки фізична проблема, а й морально. Ще одним 

хорошим кроком для вас є вести власний щоденник. У ньому потрібно 

записувати негативні та позитивні емоції, які ви відчуваєте. Адже однією з 

найпоширеніших симптомів залежності від їжі, це те, що ви їсте під настрій.   

Є два види людей: 

1. Люди, які злі та ображені, часто закриваються в собі  та заїдають своє 

горе.  Такий тип  населення землі включають собі серіали та улюблені фільми, 

набирають безліч смачної їжі (піца, печеньки, картопля фрі та інше) та 

закриваються в такій комфортній для них зоні. 

2. Інші люди ж навпаки їдять тоді, коли щасливі. В таких людей 

залежність проявляється рідше і пізніше та їм легше з нею боротись.  На мою 

думку, їм простіше подолати цю залежність тому, що вони не намагаються 

задовільнити себе їжею, а просто добавляють до свого щастя смак. І насправді, 

що є не мало важливим, це не якась там їжа, яка просто попадається під руку. 
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Це фрукти та шоколад, інколи час від часу вони купують звісно і бургери з 

картоплею фрі. 

Ця теорія заснована на спостереженні за моєю подругою. Дівчина завжди 

щаслива та усміхнена, її неможливо роздратувати чи образити.  І з часом я 

помітила, що в неї завжди в руці є щось їстивне. І простий похід у супермаркет 

для покупки продуктів на вечерю став схожим на жах. Згодом ми побороли цю 

її залежність. 

Отже,  ще одним кроком до вирішення проблеми є те, що вас повинні 

оточувати люди, на яких ви можете покластись і які будуть вам підтримкою. 

Але любі мої читачі, ніколи не радьтесь з бабцею. Вона завжди вважатиме вас 

худенькою людинкою, яка мабуть голодує. 

На закінчення хочу вам сказати, що їжа – це зовсім не гріх і не проблема.  

Проте не забувайте, ми їмо аби жити, а не живемо аби їсти. 

 

 

 

 

 

Кіш О. 

фармацевтичний факультет 

 Міжнародний день студента відзначається у багатьох країнах світу 17 

листопада. Головне студентське свято - чудовий привід відволіктися від 

навчальних буднів і "відірватися" по повній. Однак, історія його виникнення 

пов'язана з сумними подіями воєнних років. 

На Всесвітньому конгресі студентів в 1946 році було прийнято рішення 

встановити дату святкування Міжнародного дня студентів щорічно - 17 

листопада в пам'ять про трагічні події, що сталися в 1939 році у Празі. Саме в 

листопаді того року на території Чехословацької республіки нацистами був 

жорстоко придушений мирний мітинг, відправлені в концтабір більше тисячі 

студентів, активісти протестів вбиті в стінах в'язниці. Студентство - молодь, 

яка завдяки своїй активній громадянській позиції була і залишається рушієм 

багатьох змін та однією з головних сил, що протистояла і протистоїть 

авторитарним і тоталітарним режимам. Все почалося з демонстрації 28 жовтня 

1939 на честь річниці створення Чехословацької держави. На Вацлавській 

площі Праги зібралися десятки тисяч людей. Окупаційна німецька влада 

виступала категорично проти подібної маніфестації, тому для розгону 

мітингувальників були вислані наряди поліції. Щоб натовп швидше 
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розійшовся з площі, поліцейські почали стрілянину, в ході якої був 

застрелений один робочий і тяжко поранений студент медичного унівеситету 

Ян Оплетал. Його доставили в лікарню, але 11 листопада він помер.    

 
 

Похорон Оплетала 15 листопада перерiс в масштабний мітинг, основними 

учасниками якого стали празькі студенти. Через два дні після похорону Яна 

Оплетала, німецькі війська оточили студентські гуртожитки, заарештували і 

відправили в концтабір близько 1200 молодих людей, а 9 активістів стратили 

у в'язниці без суду і слідства. Наймолодшому заарештованому студенту було 

19 років. З тих пір студенти з понад 100 країн, щорічно відзначають 

Міжнародний день студента 17 листопада. 

В Україні 17 листопада стали відзначати як День студента з 1999 року 

згідно з Указом Президента від 16.06.1999 №659/99. 

Традиції святкування Дня студента в Україні ще не склалися. Для когось 

День студента — черговий нічим не знаменний день, або просто привід 

повеселитися, а для когось — день символічного об'єднання, підвищення ролі 

студентства в громадському та політичному житті країни. 

В Україні святкують два Дні студента: офіційний - Міжнародний (17 

листопада) і напівофіційний - Тетянин день, день великомучениці Тетяни, 

святої покровительки всіх студентів (25 січня). Це дуже зручно, адже один 

День студента святкується напередодні сесії, а інший — по закінченню. 

У більшості країн світу існують свої напівофіційні  дні студентів. 

Проведемо невеликий огляд студентських свят у деяких країнах. 

CША. Один з найбільш веселих і масштабних свят проводиться в 

Гарвардському університеті кожен лютий. Театралізовані свята «Hasty 
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Pudding» названі на честь страви, яку традиційно приносили на збори 

студентського клубу з 1795 року. Це свято проводиться у формі карнавалу з 

костюмованим парадом. У ньому беруть участь тільки чоловіки, які 

виконують і жіночі, і чоловічі ролі. Цей звичай бере початок з тих часів, коли 

Гарвард був університетом виключно для хлопчиків. 

Португалія. В травні проходить велике студентське свято Кейма, яке 

супроводжується спалюванням стрічок. Свято починається опівночі гучним 

загальностудентським співом серенад біля пам’ятника одному з 

португальських королів. Студенти кожного вишу одягають власну уніформу. 

Кульмінація свята – студентська хода  через все місто.  

Болгарія. Студенти відзначають своє свято 8 грудня. Ця дата пов’язана з 

історією Софійського університету імені Климента Охридського. У 1903 році, 

коли Софійський університет (СУ) був єдиним у Болгарії вищим навчальним 

закладом, академічна рада при СУ вирішила оголосити 8 грудня 1903 року 

патронним святом університету. За церковним календарем саме тоді 

відзначався день святого Климента Охридського. 

Фінляндія. Студентське свято Ваппу відзначають 1 травня. Цього дня 

молодь, яка закінчила ліцей, отримує студентські кашкети як символ переходу 

на новий рівень дорослого життя. Традиційно святкування Ваппу починається 

напередодні, 30 квітня, – з привітання президента країни. У Гельсінкі 

проходять студентські гуляння, що відкриваються церемонією одягання на 

голову статуї Хавіс Аманди (символу Гельсінкі) студентського кашкета. Честь 

покладання кашкета щороку переходить від одного вишу до іншого.  

Сьогодні День студента є символічним об’єднанням всіх факультетів і 

навчальних закладів. Студенти в цей день традиційно веселяться на повну 

силу, забувши про майбутню сесію, заліки і «хвости». Без уваги не залишаться 

ні клуби, ні кафе, ні навіть посиденьки в гуртожитку. В цей день бажаємо 

студентам здоров’я і бадьорості, щастя та успіхів у всіх їхніх починаннях!  
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Гавришків Ю. 

фармацевтичний факультет 

 

Дивна хвороба, яка переслідувала людей кілька тисячоліть тому, і зараз 

трапляється, та на щастя, дуже рідко. Страх лягти спати і більше не 

прокинутись ходив за кожним повсюди.  

Людина впадає в глибокий сон, перестає реагувати на зовнішні 

подразники. В організмі все функціонує нормально, проте знижується 

температура тіла, сповільнюється серцебиття, зникають дихальні рухи – 

заручник хвороби ніби падає в кому.  
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Причин нападу такої дивної « смерті » ні один фахівець так і не дав. 

Відповідно до існуючих гіпотез впасти в тривалий сонний стан ризикують 

люди, які :   

• Перенесли сильний стрес; 

• знаходяться на межі сильного фізичного і нервового виснаження; 

• часто хворіють ангінами. 

Захворювання нерідко з’являється після 

крововтрати, травм голови або важких отруєнь. 

При синдромі хронічної втоми деякі люди 

періодично надовго засинають. Психологи 

вважають, що найбільше під загрозою цієї 

хвороби були люди з підвищеною емоційністю. 

Вони ніби поринали в світ де їхнім страхам не 

було місця. Причини летаргічного сну можуть 

бути приховані в якомусь невідомому сучасній 

медицині вірусі, що вражає головний мозок. 

 

Хвороба триває по-різному: хтось може 

знепритомніти на кілька годин, а хтось спить 

тижнями, а то й місяцями. Відомі випадки, коли 

наставало пробудження після кількох десятків років спостереження. Селянин 

Качалкін перебував у владі Морфея 22 роки, а мешканка Дніпропетровська 

Надія Лебедина 20 років. Складно передбачити, скільки буде тривати забуття 

у пацієнта. 

Зовнішні симптоми летаргічного сну однакові для всіх форм 

захворювання: пацієнт знаходиться в сплячому режимі і не відповідає  на дію 

зовнішніх чинників . Буває, що все залишається, як і раніше, зберігається 

навіть здатність жувати і ковтати. Одна з важких форм хвороби 

характеризується нездоровою блідістю шкіри. Крім того, організм людини 

перестає приймати продукти харчування, виділяти сечу і кал. 

Нерухомий стан, в якому пацієнт перебуває тривалий час, звичайно ж, 

погано впливає на цілісну сталість організму в цілому. Атрофія судин, хвороби 

внутрішніх органів, пролежні, порушення обмінних процесів – це далеко не 

повний перелік ускладнень захворювання. Як такого лікування не існує, з 

перемінним успіхом використовуються гіпноз і застосування препаратів. 

Відмінною особливістю людей після довгого спокою є швидке старіння. 

Буквально на очах зовнішність людини змінюється, і незабаром він виглядає 
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старше своїх однолітків. Нерідкі випадки, коли незабаром після пробудження 

пацієнт невдовзі вмирає по-справжньому. Деякі люди знаходять рідкісну 

здатність передбачати майбутнє, розмовляти на незнайомих раніше іноземних 

мовах, зцілювати хворих. 

Випадки летаргічного сну трапляються по цей день. Та не варто 

переживати. Зараз фахівці навчились відрізнити напад «дивної хвороби» від 

смерті завдяки новим правилам діагностики, які дозволяють точно розпізнати 

чи це істинна, або забуття носить тимчасовий характер. 
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