


ЛЮБОВ

яскраве відчуття, що саме від цієї жінки 

(чоловіка) буде отримано найкращє 

потомство 

СЕКС

статеві відносини, що не ставлять за 

мету отримання потомства 

ШЛЮБ

тимчасові відношення, переважно 

майнового характеру, що мають сприяти 

репродуктивній функції



(7Z,11Z)-heptacosadiene 

Cis-vaccenyl acetate (cVA) як помста )



Accessory gland proteins та 

гендерні змагання



Why Prairie Voles Fall in Love?







ДЕНДРИТНИЙ ШИПИК: 

«Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ!»



СИНАПТИЧНА ПЛАСТИЧНІСТЬ 

забезпечується утворенням дендритних 

шипиків (dendritic spine), які формують 

long-term potentiation (LTP) або

long-term depression (LTD)



ЕПІГЕНЕТИКА – ЦЕ ЖИТТЯ 

ГЕНОМУ



МЕТИЛЮВАННЯ ДНК



Ацетилювання-

деацетилювання гістонів



Епігенетика кохання: gene switches 

make prairie voles fall in love!



ФОРМУЛИ КОХАННЯ 
СТАДІЯ ТЯЖІННЯ СТАДІЯ ВІДДАНОСТІ

Phenylethylamine - (C8H11N)

Epinephrine - (C9H13NO3) 

Dopamine - (C8H11NO2) 

Serotonin - (C10H12N2O) 

NGF Pheromones

Oxytocin - (C43H66N12O12S2)

Vasopressin - (C46H65N13O12S2) 

Endorphins







• ХВОСТАТЕ ЯДРО (caudate nucleus) і ЛУШПИННЯ (putamen) - дофамінергічні 

підкіркові ділянки, що відповідають за позитивне підкріплення, почуття задоволення, 

ейфорію.

• ОСТРІВЕЦЬ (insula) і передня частина ПОЯСНОЇ ЗВИВИНИ (anterior cingulate 

cortex) - відділи, що мають відношення до сексуального збудження.

• Знижується збудження МИГДАЛИНИ (amygdala) - відповідає за страх, тривожність, 

занепокоєння і задньої частини ПОЯСНОЇ ЗВИВИНИ (posterior cingulate cortex).

• ПЕРЕДНЯ частина поясної звивини відповідає за переживання щасливого кохання і 

сексуального збудження, тоді як її ЗАДНЯ частина активізується при переживанні 

нещасної любові.





ФОРМУЛИ КОХАННЯ 
СТАДІЯ ТЯЖІННЯ СТАДІЯ ВІДДАНОСТІ

Phenylethylamine - (C8H11N)

Epinephrine - (C9H13NO3) 

Dopamine - (C8H11NO2) 

Serotonin - (C10H12N2O) 

NGF Pheromones

Oxytocin - (C43H66N12O12S2)

Vasopressin - (C46H65N13O12S2) 

Endorphins





ВАРІАЦІЇ ГЕНІВ 
визначають генетичну гетерогенність популяції та 

генетичну індивідуальність кожної людини

~ 60 млн. поліморфізмів на 3.2 млрд. нуклеотидів в 

геномі людини

Кожний ген може бути представлений у більш ніж 

2000 варіантах



ЛЮБОВ
ЯК  ПОЛІГЕННЕ  

“ЗАХВОРЮВАННЯ”

Рецептори 

вазопресину
Рецептори 

дофаміну

Рецептори 

ендорфінів

Рецептори 

серотоніну

COMT ?

Окситоцин

Рецептори 

окситоцину

CD38

Транспортер

серотоніну Рецептори 

адреналіну ?

NGF ?







Естральний та менструальний 

цикли: переваги та недоліки

















ЧОМУ

саме біологічне визначення любові 

розкриває сутність цього відчуття?

ЛЮБОВ

яскраве відчуття, що саме від цієї 

жінки (чоловіка) буде отримано 

найкращє потомство

БО

пояснює сенс нашого життя!



ICD-10 Chapter V: Mental and 

behavioural disorders

F.63.9 Розлади звичок та спонукань, 

неуточнені

• Нав'язливі думки про іншого

• Різкі перепади настрою

• Перевищене почуття власної гідності

• Безсоння, переривчастий сон

• Жалість до себе

• Необдумані, імпульсивні вчинки

• Перепади артеріального тиску

• Головні болі

• Алергічні реакції

• Синдром нав'язливої ідеї


