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Запалення – це типовий патологічний процес, який розвивається внаслідок ушкодження спрямова-
ний на усунення ушкоджуючого агента та на відновлення цілісності організму. Здобувачі освіти ІІ 
(магістерського) рівня вперше стикаються із поняттям «запалення» на кафедрі патофізіології 
підчас вивчення І модуля «Загальна патофізіологія». У базових підручниках із дисципліни «Патофізі-
ологія» вичерпно наведена інформація стосовно запалення, як типового патологічного процесу, 
наведені загально прийняті стадії цього процесу, проте наведено обмежену кількість даних щодо 
участі специфічних транскрипційних факторів у регуляції запалення. Це створює певні труднощі 
для здобувачів освіти при вивченні додаткової літератури та засвоєнні лекційного матеріалу. Ро-
зуміння механізмів транскрипційної регуляції запалення допоможе здобувачам освіти правильно діа-
гностувати стадії цього процесу та планувати раціональне втручання в його перебіг. Це підви-
щить якість медичної освіти та, в віддаленій перспективі, якість медичних послуг. Метою даної 
роботи є розробка методичного підходу до викладання принципів транскрипційної регуляції запа-
лення на кафедрі патофізіології.  Шляхом аналізу літературних джерел показана певна антагоніс-
тичність між NF-kB та Nrf-2 на етапі альтерації. Переважання Nrf-2 зменшить інтенсивність вто-
ринної альтерації, у той час, як переважання NF-kB її збільшить. На етапі ексудації в регуляцію за-
палення додається ще один важливий транскрипційний фактор – АР-1. Його роль залежить від 
стимуляції клітин тими чи іншими регуляторними агентами. Для забезпечення оптимальних умов 
для відновлення ушкодженої ділянки, має бути зменшена активація NF-kB, збільшена активація Nrf-
2 та АР-1 має бути активований через р38. Методичний підхід до викладання принципів транскри-
пційної регуляції запалення на кафедрі патофізіології має включати: наголос на важливості специ-
фічних транскрипційних факторів у регуляції клітинних процесів; схематично-обґрунтований взає-
мозв’язок та функціональний антагонізм транскрипційних факторів NF-kB та Nrf-2 на етапі аль-
терації; дискусію щодо неоднозначної ролі транскрипційного фактора АР-1 в підтриманні та при-
пиненні ексудації; докази необхідності переважання активації Nrf-2 та АР-1 для повноцінного відно-
влення ушкодженої тканини підчас проліферації. 
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Вступ 
Запалення як типовий патологічний процес 

можна розглядати як еволюційно сформовану 
реакцію організму (чи певної тканини або орга-
ну) на ушкодження, яка спрямована на усунення 
ушкоджуючого агента (флогогенного агента, 
тобто такого, що здатен викликати запалення) та 
на відновлення цілісності організму. Здобувачі 
освіти ІІ (магістерського) рівня вперше стикають-
ся із поняттям «запалення» на кафедрі патофі-
зіології підчас вивчення І модуля «Загальна па-
тофізіологія» у 5 семестрі (для здобувачів освіти 
за спеціальністю 222 «Медицина») та у 4 семес-
трі (для здобувачів освіти за спеціальністю 221 
«Стоматологія»). У базових підручниках із дис-
ципліни «Патофізіологія» вичерпно наведена 
інформація стосовно запалення, як типового па-
тологічного процесу, наведені загально прийняті 
стадії цього процесу, проте наведено обмежену 
кількість даних щодо участі специфічних транс-
крипційних факторів у регуляції запалення [1, 2]. 
Це створює певні труднощі для здобувачів осві-
ти при вивченні додаткової літератури та засво-
єнні лекційного матеріалу. Окрім цього форму-
ється уявлення про певну «сталість, статич-
ність» запалення, як типового патологічного 
процесу, хоча він є динамічним і, в залежності 
від активації або інгібіції певних специфічних 

транскрипційних факторів, може змінювати не 
тільки тривалість окремих своїх стадій, але й 
свій напрямок (запалення може почати сприяти 
розмноженню ушкоджуючого агента, або пере-
шкоджати відновленню тканини). Розуміння ме-
ханізмів транскрипційної регуляції запалення 
допоможе здобувачам освіти правильно діагнос-
тувати стадії цього процесу та планувати раціо-
нальне втручання в його перебіг. Це підвищить 
якість медичної освіти та, в віддаленій перспек-
тиві, якість медичних послуг. 

Метою даної роботи є розробка методичного 
підходу до викладання принципів транскрипційної 
регуляції запалення на кафедрі патофізіології. 

Основна частина 
В запаленні прийнято виділяти три стадії: 

альтерація, ексудація та проліферація. Ці три 
класичні стадії можуть як переходити одна в од-
ну, так і переважати в певних випадках, що дає 
змогу поділяти запалення на альтеративне, ек-
судативне та проліферативне, в залежності від 
переважаючої стадії. Кожна із цих стадій та пе-
рехід від однієї стадії до іншої регулюються пев-
ними транскрипційними факторами. 

Транскрипційні фактори здійснюють свій 
вплив на клітину шляхом транслокації певних бі-
лкових молекул до ядра клітини, де відбувається 
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приєднання цього білка до специфічної ділянки 
ДНК. Після цього починається транскрипція пев-
ного пакету (групи) генів.  

Транскрипційна регуляція альтерації. Альте-
ративна стадія запалення охоплює первинне 
(внаслідок впливу флогогенного фактора) та 
вторинне (внаслідок реакції тканини на дію фло-
гогенного фактора) ушкодження органу або тка-
нини. Первинне ушкодження зазвичай не опосе-
редковується транскрипційними факторами і яв-
ляє собою прямий руйнівний вплив на клітини 
організму, наприклад:  

1. Руйнування клітин металом внаслідок но-
жового поранення. Вплив високих та низьких 
температур. 

2. Дія сильних кислот та лугів може безпосе-
редньо руйнувати клітинну стінку або її білкові 
компоненти. 

3. Фактори інвазії бактерій (протеолітичні фе-
рменти) також руйнують зв’язки між клітинами. 

Вторинна альтерація вже вимагає функціо-
нальної перебудови клітинного апарату та регу-
люється певними транскрипційними факторами. 
Біологічна доцільність такого явища як вторинна 
альтерація полягає у двох важливих цілях цього 
етапу: по-перше – спроба організму якнайшвид-
ше знищити флогогенний агент (особливо якщо 
це бактерії); по-друге – перевірка клітин, які зна-
ходяться безпосередньо в вогнищі ушкодження 
(місці інвазії, раньовому каналі), на «оборотність 
їх ушкодження».  

Першими транскрипційними факторами, які 
активуються в стадію альтерації є ядерний фак-
тор підсилювач легких ланцюгів активованих В-
клітин каппа (nuclear factor kappa-light-chain-
enhancer of activated B cells, NF-kB) та ядерний 
фактор 2 споріднений з еритроїдним фактором 2 
(nuclear factor erythroid 2-related factor 2, Nrf-2). 
Враховуючи той факт, що основним механізмом 
клітинного ушкодження є активація оксидативно-
нітрозативного руйнування білкових та ліпідних 
структур, ці два фактора контролюються експре-
сію антиоксидантних генів та продукцію активних 
форм кисню (АФК) та азоту (АФА).  

Активація NF-kB в альтеративну стадію опо-
середковується впливом бактеріальних ліпопо-
лісахаридів, які являють собою патоген-
асоційовані молекулярні комплекси (pathogen 
associated molecular patterns, PAMPs), на Toll-
подібний рецептор-4 (TLR-4) [3]. Варто зазначи-
ти, що TLR-4 може реагувати не лише з ліпопо-
лісахаридами, як представниками PAMPs, але й 
може реагувати з молекулярними комплексами 
асоційованими з небезпекою (damage-associated 
molecular patterns, DAMPs), якими можуть бути 
нитки ДНК, компоненти клітинної мембрани за-
гиблих клітин, та, в окремих випадках, жирні ки-
слоти [4]. Також для DAMPs на мембрані клітин 
є окремі рецептори, що здатні розпізнавати пев-
ні молекулярні послідовності (pattern recognition 
receptors) [5]. 

Після активації NF-kB в стадію альтерації різ-

ко зростає продукція АФК від НАДФН-оксидази-
2, особливо в тканинних фагоцитах та епітеліа-
льних клітинах, що певною мірою сприяє зне-
шкодженню флогогенного агента, проте несе в 
собі загрозу додаткового ушкодження власних 
клітин організму [6]. Також TLR-4-залежна акти-
вація NF-kB супроводжується збільшенням екс-
пресії таких цитокінів, як фактор некрозу пухлин-
α (TNF-α), інтерлейкін-1 (ІЛ-1) та інтерлейкін-6 
(ІЛ-6) [7]. Збільшена продукція TNF-α може ви-
кликати апоптоз власних клітин організму, але 
лише у випадку їх надмірного ушкодження (пе-
ревірка на «оборотність ушкодження»). 

Транскрипційний фактор Nrf-2 контролює 
експресію більшості антиоксидантних фермен-
тів: супероксиддисмутази, каталази, ферментів 
глутатіонового циклу, гемоксидази-1, тощо. Ак-
тивація Nrf-2 відбувається внаслідок збільшення 
внутрішньоклітинної продукції АФК та реалізу-
ється шляхом взаємодії Nrf-2 з антиоксиданти-
ним респонсивним елементом (antioxidant re-
sponsive element, ARE) на ДНК [8]. Таким чином 
активація Nrf-2 спрямована на збереження ціліс-
ності клітин та обмеження вторинної альтерації.  

Враховуючи певну антагоністичність між NF-
kB та Nrf-2 на даному етапі запалення можна 
припустити, що інтенсивність вторинної альте-
рації буде залежати від переважання активації 
одного із цих факторів. Переважання Nrf-2 зме-
ншить інтенсивність вторинної альтерації, у той 
час, як переважання NF-kB її збільшить. 

Транскрипційна регуляція ексудації. Внаслі-
док активації NF-kB у вогнищі запалення на ета-
пі альтерації клітини продукують велику кількість 
таких цитокінів як: TNF-α, ІЛ-1 та ІЛ-6. Інтерлей-
кіни є потужними хемоатрактантами для лекоци-
тів, що обумовлює початок їх міграції у вогнище 
запалення [9]. Окрім цього збільшена продукція 
активних форм кисню внаслідок надмірної акти-
вації NF-kB призводить до АФК-залежної акти-
вації такого транскрипційного фактора, як акти-
ваторний протеїн 1 (АР-1) [10]. АР-1 з одного бо-
ку посилює продукцію прозапальних цитокінів 
(ІЛ-6, тощо), а з іншого активує транскрипцію 
протизапальних цитокінів, таких, як інтерлейкін 
10 (ІЛ-10), що залежить від шляху його активації. 
При активації АР-1 через TLR-4/NF-kB/АФК він 
активує експресію прозапальних цитокінів. При 
активації АР-1 через мітоген-активовану протеї-
нкіназу р38 він активує експресію протизапаль-
них цитокінів (ІЛ-10) та може стимулювати акти-
вацію Nrf-2 [11]. Активація р38 внаслідок впливу 
мітогенних сигналів призводить до проліферації 
клітин та їх диференціації [12]. Проте при акти-
вованому через TLR-4 транскрипційному факто-
рі NF-kB на етапі ексудації активація проліфера-
тивних каскадів через р38/АР-1 заблокована, що 
певною мірою є захисним механізмом від пух-
линних перетворень, які можуть виникнути вна-
слідок поділу клітини за умов надмірної продук-
ції АФК у оточуючій тканині. 

Отже на етапі ексудації в регуляцію запален-
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ня додається ще один важливий транскрипцій-
ний фактор – АР-1. Його роль залежить від сти-
муляції клітин тими чи іншими регуляторними 
агентами. При стимуляції клітин DAMPs, PAMPs 
або TNF-α транскрипційний фактор АР-1 поси-
лить продукцію прозапальних цитокінів, що була 
ініційована NF-kB, і буде виступати в ролі під-
тримувача ексудації. За умов зменшення впливу 
DAMPs та PAMPs, а також зростанні концентра-
ції факторів росту транскрипційний фактор АР-1 
збільшить продукцію протизапальних цитокінів 
та посилить активацію Nrf-2. 

Транскрипційна регуляція проліферації. Про-
ліферація, як стадія запалення, контролюється 
специфічними тканинними факторами росту 
(фактор росту ендотелію, фактор росту фіброб-
ластів, фактор росту епітелію, тощо), які активу-
ють мітоген-активовані кінази в клітинах міше-
нях. Як вже зазначалося вище, за відсутності 
NF-kB-опосередкованого блокування транскрип-
ційної вісі р38/АР-1 саме ці транскрипційні фак-
тори сприяють переходу клітин у мітоз [13, 14]. 
Nrf-2 також сприяє активізації мітозу шляхом по-
передження оксидативно-нітрозативного ушко-
дження ДНК [15]. 

Отже на етапі проліферації, для забезпечен-
ня оптимальних умов для відновлення ушкодже-
ної ділянки, має бути зменшена активація NF-kB, 
збільшена активація Nrf-2 та АР-1 має бути ак-
тивований через р38. 

Висновки 
У підсумку слід зазначити, що для формуван-

ня у здобувача освіти уявлення щодо принципів 
транскрипційної регуляції запалення як типового 
патологічного процесу необхідно вжити наступ-
них заходів: 

1. При розгляді теми «Запалення» необхідно, 
спираючись на матеріали попередніх тем з пато-
фізіології, матеріали попередніх дисциплін: «Ме-
дична біологія», «Біологічна хімія» та «Фізіологія», 
наголосити на важливості специфічних транскрип-
ційних факторів у регуляції клітинних процесів. 

2. Схематично показати взаємозв’язок та фу-
нкціональний антагонізм транскрипційних фак-
торів NF-kB та Nrf-2 на етапі альтерації 

3. Розкрити підчас дискусії з академічною гру-
пою неоднозначну роль транскрипційного фактора 
АР-1 в підтриманні та припиненні ексудації. 

4. Підкреслити роль та переважання активації 
Nrf-2 та АР-1 для повноцінного відновлення 
ушкодженої тканини підчас проліферації. 
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Summary 
METHODOLOGICAL APPROACH TO TEACHING THE PRINCIPLES OF TRANSCRIPTIONAL REGULATION OF INFLAMMATION AS 
A TYPICAL PATHOLOGICAL PROCESS AT THE DEPARTMENT OF PATHOPHYSIOLOGY 
Akimov O.Ye. 
Key words: inflammation, pathophysiology, teaching, students, transcription factors 

Inflammation is a typical pathological process that develops as a result of an injury and aimed at eliminat-
ing the damaging agent and restoring the integrity of the body. Students of the II (Master) level first encoun-
ter the concept of "inflammation" at the Department of Pathophysiology when studying the module I "General 
Pathophysiology". Basic textbooks on the discipline "Pathophysiology" comprehensively provide information 
on inflammation as a typical pathological process and distinguish generally accepted stages of this process, 
though a limited amount of data on the participation of specific transcription factors in the regulation of in-
flammation is represented. This causes difficulty for medical students when studying additional literature and 
learning lecture material. Understanding the mechanisms of transcriptional regulation of inflammation will 
help students to correctly diagnose the stages of this process and thus plan rational intervention to manage 
it. This can contribute to the quality of medical education and, in the long term, the quality of medical ser-
vices. 
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The purpose of this work is to develop a methodological approach to teaching the principles of transcrip-
tional regulation of inflammation at the Department of Pathophysiology. The analysis of literature sources 
showed a certain antagonism between NF-kB and Nrf-2 at the stage of alteration. The predominance of Nrf-2 
will reduce the intensity of secondary alteration, while the predominance of NF-kB will increase it. At the 
stage of exudation, another important transcription factor, namely AP-1, is added to the regulation of inflam-
mation. Its role depends on the stimulation of cells by certain regulatory agents. To provide optimal condi-
tions for repair of the damaged area, NF-kB activation should be reduced, Nrf-2 activation should be in-
creased, and AP-1 should be activated via p38. Methodological approach to teaching the principles of tran-
scriptional regulation of inflammation at the department of pathophysiology should include: emphasis on the 
importance of specific transcription factors in the regulation of cellular processes; schematically justified rela-
tionship and functional antagonism of transcription factors NF-kB and Nrf-2 at the stage of alteration; discus-
sion regarding the ambiguous role of the transcription factor AP-1 in maintaining and stopping exudation; 
evidence of the need for the predominance of Nrf-2 and AP-1 activation for the full recovery of damaged tis-
sue during proliferation. 
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Безега М.І., Безшапочний С.Б., Зачепило С.В. 
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ» 
Полтавський державний медичний університет 
На сьогодні підвищення якості професійної підготовки майбутніх лікарів відповідно до європейських 
стандартів є однім з провідних напрямків вищої медичної освіти в Україні. Проблеми формування 
професійної компетентності здобувачів вищої освіти знаходяться в зоні уваги багатьох навчаль-
них дисциплін, зокрема і оториноларингології, яка є обов’язковою освітньою компонентою. В проце-
сі вивчення навч альної дисципліни «Оториноларингологія» майбутні лікарі здобувають загальні та 
фахові компетентності, необхідні для їх успішної подальшої практичної діяльності. Тому метою 
статті було висвітлення основних аспектів формування професійних компетентностей майбут-
ніх лікарів під час вивчення навчальної дисципліни «Оториноларингологія». Для реалізації компете-
нтнісного підходу на кафедрі оториноларингології з офтальмологією Полтавського державного 
медичного університету підготовлено навчально-методичний комплекс для здобувачів вищої осві-
ти зі спеціальності 222 «Медицина» та 221 «Стоматологія», постійно впроваджуються новітні 
технології викладу матеріалу, засвоєння знань, удосконалюються форми і методи навчального 
процесу, матеріально-технічна база кафедри. Створені передумови стимулюють пізнавальну і 
професійну мотивацію здобувачів вищої освіти, спонукають їх до активізації навчальної діяльності, 
сприяють підвищенню ефективності навчання, розвитку самостійності та відповідальності, що, в 
кінцевому результаті, забезпечує формування професійної компетентності майбутнього лікаря. 
Таким чином, під час вивчення навчальної дисципліни «Оториноларингологія» здійснюється профе-
сійна підготовка майбутніх висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців для забезпе-
чення їх власної професійної діяльності з високою якістю та продуктивністю.  
Ключові слова: професійна компетентність, здобувач вищої освіти, фахова підготовка, оториноларингологія 

Вступ 
Євроінтеграція України в цілому та українсь-

кої медицини зокрема вимагає відповідності єв-
ропейським стандартам якісного надання меди-
чної допомоги та сучасної медичної освіти. Під-
вищення якості професійної підготовки майбут-
ніх лікарів є однім з ключових завдань вищої 
школи і пріоритетним напрямом державної полі-
тики України в галузі медичної освіти. На тепе-
рішньому етапі розвитку суспільства професійна 
підготовка розглядається як процес формування 
особистості, що усвідомлює своє місце в соціумі 
і є здатною до успішного здійснення навчальної 
та подальшої професійної діяльності. В умовах 
сьогодення випускник медичного закладу вищої 
освіти повинен не лише мати знання та вміти 
володіти необхідними навичками, а й оператив-

но та ефективно діяти в складних, нестандарт-
них ситуаціях, самостійно приймати рішення, 
творчо розвиватися і самовдосконалюватися, 
мати певні поведінкові та особистісні якості, які 
забезпечать йому конкурентоспроможність та 
успішну реалізацію в обраній професії [1]. Моде-
рнізація вищої медичної освіти та інтеграція її у 
європейський простір направлені на формуван-
ня високого професійного рівня випускників та 
зумовлюють необхідність упровадження компе-
тентнісного підходу в систему підготовки майбу-
тнього лікаря.  

Мета роботи 
Висвітлити основні аспекти формування 

професійної компетентності майбутніх лікарів 
під час вивчення навчальної дисципліни «Ото-
риноларингологія». 


