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1. Актуальність обраної теми дисертації 

Дисертаційна робота Путіліна Дениса Анатолійовича присвячена 

актуальній і важливій для патологічної фізіології, та низки споріднених 

дисциплін темі, оскільки цукровий діабет є одним з найпоширеніших 

неінфекційних захворювань у світі. За даними ВООЗ на нього хворіє близько 

3 % населення Землі, а за даними Центру медичної статистики МОЗ України 

станом на 1 січня 2016 року загальна кількість хворих на цукровий діабет в 

Україні становила понад 1 млн. 223 тис. осіб. 

Початкова активація лімфоцитів до їх міграції в панкреатичні острівці 

відбувається в панкреатичних лімфатичних вузлах, які дренують підшлункову 

залозу. Антиген-презентуючі клітини ПЛВ містять острівцеві антигени і 

активують про-діабетогенні субпопуляції Т-лімфоцитів. Гіперглікемія, яка 

розвиваються в умовах ЦД, здатна безпосередньо впливати на імунометаболізм 

лімфоцитів. Продіабетогенні Th1 і Th17-клітини характеризуються високим 

рівнем експресії Glut 1 і схильністю до гліколізу, у супресорних Treg – 
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навпаки, низький рівень експресії Glut 1 і висока швидкість окислювального 

метаболізму. Важливим регулятором імунометаболізму лімфоцитів є 

протеїнкіназа mTOR, а одним із її блокаторів – метформін, який діє через 

АМФ-активуєму протеїнкіназу. Висока активність mTOR здатна посилювати 

прогресію діабету через активацію ефекторних прозапальних субпопуляцій 

лімфоцитів, і навпаки, низька сприяє диференціюванню Treg, блокуючих 

інсуліт.  

Особливий інтерес представляє вивчення експресії рецепторів 

вродженого імунітету клітинами ПЛВ та парапанкреатичної жирової тканини. 

Активація різноманітних груп ПРР призводить до включення адаптивної 

імунної системи, впливаючи на баланс субпопуляцій лімфоцитів в ПЛB. 

Важливе значення в розвитку діабету може мати порушення периферичної 

імунологічної толерантності до панкреатичних Аг, яке в ПЛВ регулюється 

генами Aire та Deaf1. Зміна їх активності здатна впливати на розподіл 

ефекторних Т-клітин в ПЛВ. 

Тому вважаю, що дисертаційна робота Путіліна Д.А, яка присвячена 

поглибленому вивченню імунометаболізму та механізмів змін 

функціонального стану клітин панкреатичних лімфатичних вузлів, та 

парапанкреатичної жирової тканини при експериментальному цукровому 

діабеті та після введень метформіну, є актуальною для сучасної патологічної 

фізіології та практично важливою з перспективами клінічного впровадження 

окремих положень та висновків. 

2. Зв'язок теми дисертаційної роботи з державними чи галузевими 

науковими програмами 

Дисертація є фрагментом планової наукової роботи кафедри 

мікробіології, вірусології та імунології Запорізького державного медичного 

університету «Роль порушень взаємовідносин лімфоїдного та епітеліального 

компартментів імунної системи слизових оболонок в розвитку 

експериментальної патології» (державний реєстраційний номер 0112U005642). 

Дисертант є співвиконавцем теми. 
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3. Новизна дослідження та одержаних результатів 

Внаслідок проведення експериментальних досліджень автором було 

отримано низку оригінальних результатів, серед яких слід відзначити наступні. 

В результаті роботи за допомогою сучасних молекулярно-генетичних і 

імунофлюоресцентних методів виявлено комплекс ключових 

патофізіологічних і функціональних змін в клітинах ПЛВ і ПЖТ в умовах 

ЕСІЦД: зміни імунометаболізму лімфоцитів; порушення формування 

периферичної імунологічної толерантності; активація ПРР вродженої імунної 

системи на лімфоцитах ПЛВ і адипоцитах ПЖТ; зміни розподілу ефекторних 

Т-клітин в ПЛВ; посилення прозапальної сигналізації в ПЖТ на тлі зменшення 

рівня мРНК Foxp3. 

Вперше виявлено, що метаболічні зміни, які розвиваються в умовах ЦД, 

здатні безпосередньо впливати на імунометаболізм лімфоцитів ПЛВ. Доведено, 

що гіперглікемія викликає транскрипційну індукцію генів транспортерів 

глюкози Glut 1 та протеїнкінази mTOR в імунних клітинах ПЛВ, що є 

важливим тригером їх диференціювання в ефекторні прозапальні субпопуляції 

Th1 і Th17.  

Вперше встановлено, що в умовах ЕСІЦД знижується рівень ектопічної 

експресії в клітинах ПЛВ генів-регуляторів периферичної імунологічної 

толерантності Deaf1 та Aire, що супроводжується зменшенням кількості Treg в 

ПЛВ.  

Експериментально доведено активацію компонентів вродженої імунної 

системи при розвитку ЦД і зростання кількості TLR2
+
-, TLR4

+
-, NOD2

+
- і 

RIGI
+
-лімфоцитів у ПЛВ щурів, забезпечуючи нове розуміння молекулярного 

патогенезу ЦД 1-го типу. 

Розширені наукові поняття щодо ролі жирової тканини у прогресії 

діабету. З’ясовано, що в умовах ЕСІЦД зростає кількість TLR2
+
- та TLR4

+
-

адипоцитів у парапанкреатичній клітковині, що індукує прозапальну 

сигналізацію в жировій тканині та підвищує рівень експресії мРНК IL1β і 

IL17А на тлі транскрипційної репресії Foxp3. 



 4 

Обґрунтована доцільність застосування метформіну для корекції 

імунних порушень, що розвиваються при ЦД. Вперше продемонстрована 

здатність метформіну впливати на транскрипційну активність генів AMPK1α і 

mTOR, зменшувати чисельність лімфоцитів, експресуючих ПРР, змінювати 

розподіл Treg і Th17-клітин у ПЛВ щурів з цукровим діабетом. 

4. Теоретичне значення результатів дослідження 

Дисертантом були проведені численні експериментальні досліди з 

використанням адекватних сформульованій меті та завданням наукової роботи 

за допомогою сучасних молекулярно-генетичних та імунофлюоресцентних 

методів виявлено комплекс ключових патофізіологічних і функціональних змін 

в клітинах ПЛВ і ПЖТ в умовах ЕСІЦД: зміни імунометаболізму лімфоцитів; 

порушення формування периферичної імунологічної толерантності; активація 

ПРР вродженої імунної системи на лімфоцитах ПЛВ і адипоцитах ПЖТ; зміни 

розподілу ефекторних Т-клітин в ПЛВ; посилення прозапальної сигналізації в 

ПЖТ на фоні зменшення рівня мРНК Foxp3. 

5. Практичне значення результатів дослідження 

Проведені дослідження становлять практичний інтерес для сучасної 

діабетології, ендокринології, імунології та доводять, що порушення 

функціонування клітин ПЛВ і ПЖТ грають важливу роль в 

імунопатогенетичних механізмах розвитку цукрового діабету та можуть бути 

одними з факторів, які підтримують розвиток і прогресування патологічного 

процесу. Експериментально обґрунтована доцільність застосування 

метформіну для корекції імунних порушень, що розвиваються при ЦД. 

Встановлення характеру змін імунометаболізму лімфоцитів і коригуючого 

впливу метформіну на патогенез ЕСІЦД поглиблює існуючі уявлення про 

молекулярні механізми змін в імунній системі та жировій тканині при даному 

захворюванні.  

Практична значимість отриманих результатів підтверджується 

впровадженнями основних положень та висновків наукових досліджень 

Путіліна Д.А. у практику наукових досліджень і навчальний процес на кафедрах 

патологічної фізіології ВДНЗ України Буковинського державного медичного 
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університету, Запорізького державного медичного університету, Харківського 

національного медичного університету, та кафедрі нормальної фізіології 

Запорізького національного університету. 

Дисертант, спільно з співавторами, брав участь у розробці й апробації 

нового способу виділення РНК з фіксованих в рідині Буена та залитих в 

парафінові блоки зразків тканин (Пат. на корисну модель Україна,  

МПК09B 23/28, №17281), що дозволяє підвищити ефективність специфічного 

виділення цільового продукту та знизити матеріальні затрати та час 

проведення дослідження. 

6. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Наукові положення та висновки дисертаційної роботи Путіліна Д.А. 

базуються на експериментальних дослідженнях, виконаних на 100 самцях 

щурів лінії Вістар масою 110–150 г, віком 2–3 місяці. Всі досліди були 

проведені з урахуванням основних вимог патофізіологічного експерименту, а 

також біоетичних норм та принципів. Об'єктом дослідження у 

експериментальних тварин були панкреатичні лімфатичні вузли, 

парапанкреатична жирова тканина та периферична кров. Загальна кількість 

тварин, число дослідних груп та груп контролю є достатнім для обґрунтування 

основних положень та висновків дисертації. 

Дисертаційна робота Путіліна Дениса Анатолійовича виконана на 

високому методичному рівні з залученням сучасних високоінформативних 

методів дослідження, зокрема, патофізіологічні (моделювання 

стрептозотоцинового діабету), біохімічні (визначення рівня глюкози), 

морфометричні (визначення площі і периметру клітин), імунофлюоресцентні 

(реакція прямої або непрямої імунофлюоресценції з використанням 

моноклональних або поліклональних антитіл для ідентифікації TLR2
+
-,  

TLR4
+
-, NOD2

+
-, RIGI

+
-, T-bet

+
-, RORγt

+
-, Foxp3

+
- і mTor

+
-клітин), метод 

полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією в режимі 

реального часу (ЗТ-ПЛР) (оцінка відносного рівня мРНК генів GLUT1, mTOR, 

AMPK1α, Aire, Deaf1, Foxp3, IL-1β, IL-17А), комп’ютерний аналіз зображень і 
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математичний класифікаційний аналіз (розрахунок абсолютної і відносної 

щільності розподілу різних імунопозитивних лімфоцитів різних класів в 

досліджуваних зонах ПЛВ і ПЖТ, а також щільності рецепторів на 

ідентифікованих імунопозитивних клітинах), методи статистичного аналізу 

отриманих результатів. Отримані дані в повній мірі розкривають особливості 

динаміки цих порушень. Встановлені факти відображено в таблицях та 

рисунках, які полегшують сприйняття матеріалу та формують уяву про 

процеси, що протікають при вищеописаних станах. Висновки, в кількості 5-ти, 

є логічно обґрунтованими, базуються на основних положеннях роботи і 

відповідають поставленим завданням дисертації. 

7. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті 

За матеріалами дисертації опубліковано 17 наукових робіт, що повністю 

відображають зміст проведених досліджень. В активі дисертанта є 6 статей у 

фахових виданнях України, 4 статті у закордонних періодичних виданнях, 6 

публікацій у матеріалах і тезах наукових форумів, 1 патент на корисну модель.  

8. Структура і зміст дисертації 

Дисертаційна робота Путіліна Д.А. викладена українською мовою і 

оформлена відповідно офіційних вимог МОН України. Її викладено на  

172 сторінках друкованого тексту. Вона складається з анотації, вступу, огляду 

літератури, опису матеріалів і методів дослідження, 4 розділів власних 

досліджень, розділу аналізу й узагальнення результатів і висновків. Робота 

ілюстрована 27 рисунками і 31 таблицями. Бібліографічний покажчик включає 

228 джерел, з них 219 викладено латиницею та 9 кирилицею. 

Розділ «Вступ» присвячений актуальності проблеми. В ньому чітко 

сформульовано мету та завдання роботи, а також новизну та практичне і 

теоретичне значення. 

Розділ «Огляд літератури» містить чотири підрозділи та розкриває 

сучасні наукові дані щодо функціонального стану клітин ПЛВ і розвитку 

діабету. Окремо висвітлені сучасні дані стосовно ролі вроджених і адаптивних 

компонентів імунної системи у розвитку діабету, периферичної імунологічної 
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толерантності до панкреатичних антигенів і імунометаболізму лімфоцитів при 

діабеті, ролі жирової тканини в прогресії діабету.  

У розділі «Матеріали та методи досліджень» точно описані використані в 

дослідженні методи, які дозволили оцінити функціональні зміни стану клітин 

панкреатичних лімфатичних вузлів та парапанкреатичної жирової тканини при 

експериментальному цукровому діабеті та після введень метформіну в 

експериментальних групах щурів. Наведені методологічні особливості 

дослідження стану клітин панкреатичних лімфатичних вузлів та 

парапанкреатичної жирової тканини. Подані деталі морфологічних та 

денситометричних методів дослідження. Детально описані особливості 

статистичного аналізу отриманих результатів. 

Третій розділ (містить 2 підрозділи) присвячено ретельному опису змін 

рівня експресії генів GLUT1, mTOR, AMPK1α і розподілу mTOR+-клітин в 

ПЛВ в умовах розвитку ЕСІЦД та після введень метформіну діабетичним 

тваринам. Висновки автора по цьому розділу свідчать, що ЕСІЦД викликає 

транскрипційну індукцію генів транспортерів глюкози Glut 1 і протеїнкінази 

mTOR в клітинах ПЛВ. Введення метформіну щурам з цукровим діабетом 

призводить до зростання рівня мРНК гену AMPK1α та пригнічення експресії 

mTOR Glut 1. Введення метформіну знижували концентрацію мішені 

рапаміцину в mTOR
+
-імунопозитивних клітинах ПЛВ. 

У четвертому розділі (містить 4 підрозділи) викладені результати про 

особливості впливу ЕСІЦД і введень метформіну на експресію рецепторів 

вродженого імунітету лімфоцитами ПЛВ (TLR-2
+
, TLR-4

+
, NOD2

+
, RIGI

+
). 

Ефекти по зростанню кількості клітин, експресуючих РВІ залежали від 

тривалості патологічного процесу – збільшення терміну ЕСІЦД викликало 

сильнішу дію по відношенню до TLR2+-, TLR4+-, NOD2+-лімфоцитів в 

паракортикальній зоні і RIGI+-лімфоцитів у м’якотних тяжах ПЛВ щурів. 

Отримані результати свідчать, що ЕСІЦД призводить до значної активації 

вродженої імунної системи і це, в свою чергу, може суттєво впливати на рівень 

активації адаптивної імунної відповіді, диференціювання субпопуляцій 

хелперних Т-клітин в ПЛВ. Введення метформіну щурам з цукровим діабетом 
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зменшує чисельність в ПЛВ лімфоцитів, експресуючих ПРР, за винятком 

NOD2, впливає на щільність мембранних і концентрацію цитоплазматичних 

рецепторів вродженого імунітету. Таким чином, метформін гальмує рівень 

активації компонентів вродженої імунної системи в ПЛВ. 

У п’ятому розділі (містить 4 підрозділи) проведено аналіз рівня мРНК 

генів Aire та Deaf1 і динаміки клітинного складу T-bet
+
 (Тh1), Rorγt

+
 (Th17) і 

Foxp3
+
-лімфоцитів (Treg) в ПЛВ при ЕСЦІД і після введень метформіну. 

Автором встановлено, що в умовах діабету в ПЛВ щурів знижується рівень 

транскрипційної активності регуляторів експресії периферичних 

тканиноспецифічних антигенів Aire та Deaf1. Діабет різноспрямовано впливає 

на концентрацію транскрипційних факторів Tbet і RORγt в імунних клітинах. 

Отримані результати демонструють здатність метформіну збільшувати 

кількість Treg в ПЛВ. 

У шостому розділі (містить 2 підрозділи) проведено аналіз експресії 

TLR-2 і TLR-4 адипоцитами і рівня транскриптів генів mTOR, Foxp3, IL1β і 

IL17А у ПЖТ при ЕСІЦД і після введень метформіну. Індукція діабету 

збільшує кількість TLR2
+
- та TLR4

+
 – адипоцитів, переважно підвищує 

щільність TLR2- і TLR4-рецепторів на їх мембрані, що свідчить про активацію 

прозапальної сигналізації в ПЖТ. Введення метформіну знижує загальну 

кількість TLR2
+
-, TLR4

+
-адипоцитів, що супроводжуються зменшенням 

щільності їх рецепторів на поверхні жирових клітин. Стрептозотоцин-

індуковані метаболічні зміни викликають транскрипційну активацію гену 

протеїнкінази mTOR в клітинах ПЖТ. Активація ПРР на мембрані жирових 

клітин у парапанкреатичній жировій клітковині закономірно підвищує рівень 

експресії мРНК прозапального цитокіну IL1β, і Th17-залежного цитокіну 

IL17А. Введення метформіну щурам з цукровим діабетом пригнічують 

експресію мРНК mTOR в ПЖТ. 

Сьомий розділ - «Аналіз та узагальнення результатів» представляє 

детальний та всебічний аналіз результатів експерименту, їх логічне пояснення 

та співставлення результатів з літературними даними. Аналіз та обговорення 
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отриманих результатів структуровані, проводяться з використанням власних 

результатів, які порівнюються та співставляються з відомими даними.  

У «Висновках» надані конкретні стислі результати роботи, які повністю 

відповідають меті та завданням дослідження, логічно випливають з одержаних 

результатів, науково обґрунтовані, побудовані за змістом дисертації. Висновки 

повною мірою відображають результати проведених досліджень, розкривають 

мету дисертаційної роботи та відповідають поставленим завданням наукового 

дослідження. 

9. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення 

Після ознайомлення з дисертаційною роботою та авторефератом вважаю, 

що разом із загальною позитивною оцінкою наукової роботи їй притаманні 

окремі неточності.  

1. Стиль викладення матеріалу добрий, але можна дорікнути автора в 

деякому багатослів’ї, зокрема, це стосується розділу обговорення отриманих 

результатів. 

2. У роботі дисертант наводить 31 таблицю та 27 рисунків. Можливо, слід 

було б зменшити кількість таблиць та деякі об’єднати. 

3. На мій погляд представляється непотрібним використання діаграм, що 

відбивають експериментальні дані, у розділі 7, присвяченому аналізу 

отриманих результатів. Це фактично повторення раніше наведених табличних 

даних. 

Одразу ж слід відзначити, що ці зауваження не носять принципового 

характеру та не впливають на позитивну оцінку роботи. При рецензуванні 

роботи виник ряд питань дискусійного плану, на які хотілося б отримати 

пояснення дисертанта: 

1. Які основні метаболічні сигнали може сприймати лімфоцит?  

2. У чому принципова різниця в імунометаболізмі продіабетогенних  

Т-хелперів 1 і 17 типу і супресорних Т-регуляторних клітин? 

3. Як виявлене Вами посилення експресії транспортера глюкози Glut 1 

може впливати на прогресію діабету? 
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10. Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці 

Результати дисертаційної роботи становлять практичний інтерес для 

сучасної діабетології, ендокринології, імунології і доводять, що порушення 

функціонування клітин ПЛВ і ПЖТ грають важливу роль в 

імунопатогенетичних механізмах розвитку цукрового діабету і можуть бути 

одними з факторів, які підтримують розвиток і прогресування патологічного 

процесу. Експериментально обґрунтована доцільність застосування 

метформіну для корекції імунних порушень, що розвиваються при ЦД. Основні 

положення та висновки дисертації можуть використовуватися в навчальному 

процесі і при проведенні наукових досліджень на кафедрах патологічної 

фізіології, ендокринології, імунології. Встановлені дані доповнять знання 

патофізіологів, ендокринологів морфологів і лікарів відповідного профілю про 

особливості функціонального стану клітин панкреатичних лімфатичних вузлів 

та парапанкреатичної жирової тканини при експериментальному цукровому 

діабеті та після введень метформіну.  

11. Відповідність дисертації встановленим вимогам 

Дисертаційна робота ПУТІЛІНА Дениса Анатолійовича «Механізми змін 

функціонального стану клітин панкреатичних лімфатичних вузлів та 

парапанкреатичної жирової тканини при експериментальному цукровому 

діабеті та після введень метформіну» є самостійною завершеною науковою 

працею, в якій отримані нові обґрунтовані результати, що в сукупності 

вирішують актуальне науково-практичне завдання патологічної фізіології, яке 

полягає у дослідженні особливостей змін функціонального стану клітин 

панкреатичних лімфатичних вузлів та парапанкреатичної жирової тканини при 

експериментальному цукровому діабеті та після введень метформіну. 

За актуальністю наукової роботи, актуальністю та важливістю отриманих 

результатів, високим науковим рівнем виконання, застосованими сучасними 

методами наукового дослідження, теоретичним та практичним значеннями для 

сучасної патологічної фізіології робота відповідає вимогам пункту 11 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою  
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Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами, внесеними 

згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015,  

№ 1159 від 30.12.2015, № 567 від 27.07.2016), щодо дисертацій  на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – 

патологічна фізіологія, а її автор Путілін Денис Анатолійович заслуговує на 

присудження шуканого наукового ступеня. 

 

 


