
ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертаційну роботу ПУТІЛІНА Дениса 

Анатолійовича «Механізми змін функціонального стану клітин панкреатичних 

лімфатичних вузлів та парапанкреатичної жирової тканини при 

експериментальному цукровому діабеті та після введень метформіну», поданої 

до спеціалізованої вченої ради Д 17.600.04 Запорізького державного медичного 

університету МОЗ України на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 

наук за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія 

1. Актуальність обраної теми дисертації 

Дисертаційна робота Путіліна Дениса Анатолійовича присвячена 

актуальній та важливій для патологічної фізіології та низки споріднених 

дисциплін темі, оскільки відомими є статистичні показники значної 

захворюваності населення нашої країни та світу на цукровий діабет. Загалом 

цукровий діабет вважається одним із найпоширеніших неінфекційних 

захворювань. За даними ВООЗ, зараз триває «скритна» епідемія цукрового 

діабету, що пояснюється при аналізі статистичних даних, які свідчать про 

приблизно 3 % населення Землі, які хворіють на цукровий діабет. Українські 

статистичні дані дворічної давнини становлять понад 1 млн. 223 тис. осіб, які 

мають в анамнезі вказане тяжке метаболічне захворювання.  

Зрозуміло, що подібний вкрай незадовільний стан поширеності 

захворювання, тяжкий його клінічний перебіг, наявність важких ускладнень, які 

часом є більш вираженими та клінічно небезпечними для життя пацієнтів, ніж 

первинна патологія -клітин підшлункової залози, є результатом неостаточного 

уявлення фахівців  про патогенетичні механізми цукрового діабету.  

Відомо, що саме в панкреатичних лімфатичних вузлах, які дренують 

підшлункову залозу та окремі сегменти кишківника, відбувається початкова 

активація діабетогенних CD8
+- та CD4

+ - Т-клітин до їх міграції в панкреатичні 

острівці. Тобто, цей процес можна вважати тригером патологічного процесу, 

але при цьому зрозуміло, що роль панкреатичних лімфатичних вузлів в 

прогресії діабету потребує додаткового дослідження та уточнення. 

Дисертант для наукової роботи обрав оригінальний напрямок 

дослідження – він відштовхнулася від спричиненої гіперглікемією 

метаболічних порушень, які, в свою чергу, індукують імунні порушення, та 

обрав напрямок досліджень, переважно пов’язаний зі встановленням 
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особливостей імуно-генетичних розладів при експериментальному відтворенні 

цукрового діабету. Важливо при цьому, що роль  обраних генів - GLUT1, 

mTOR, AMPK1α – та їх транскрипційна активність в патогенезі цукрового 

діабету ще до цього моменту не є дослідженою остаточно.  

Нез’ясованими залишаються питання патогенетичної важливості зміни 

експресії паттерн-розпізнаючих рецепторів вродженого імунітету, зокрема 

мембранних толл-подібних рецепторів 2 і 4 типу (TLRs), цитоплазматичних 

NOD-подібних рецепторів (NLR) та сенсорів вірусних РНК RIG-подібних 

рецепторів (RLRs) та ролі вищевказаних імуно-генетичних чинників у розвитку 

та прогресії цукрового діабету.  

Поза увагою фахівців залишаються також питання визначення 

інкреторної активності парапанкреатичної жирової тканини, яка може 

слугувати важливим додатковим джерелом прозапальних стимулів в умовах 

діабету, оскільки доведеним є факт залучення цитокін-обумовлених механізмів 

до патогенезу цукрового діабету.  

Подібний обраний дисертантом для дослідження комплекс зчеплених 

один з іншим ймовірних ланцюгів патогенетичних реакцій дозволяє 

сформулювати в разі отримання позитивних результатів нові уявлення 

стосовно патогенезу цукрового діабету, що я вважаю окремим позитивним 

кроком ще на початку виконання роботи. Тому, за моїм переконанням, 

дисертаційна робота Путіліна Д.А., яка присвячена поглибленню відомих та 

встановленню нових особливостей патогенезу експериментального цукрового 

діабету з точки зору залучення до нього лімфоцитів панкреатичних 

лімфатичних вузлів та парапанкреатичної жирової тканини, 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 

Дисертаційна робота є фрагментом планової наукової роботи МОЗ 

України, яка виконуються кафедрою мікробіології, вірусології та імунології 

Запорізького державного медичного університету за темою «Роль порушень 

взаємовідносин лімфоїдного та епітеліального компартментів імунної системи 
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слизових оболонок в розвитку експериментальної патології» (№ держреєстрації 

0112U005642). Дисертант є співвиконавцем даної теми. 

3. Новизна дослідження та одержаних результатів 

Внаслідок проведення експериментальних досліджень автором було 

отримано низку оригінальних результатів, серед яких слід відзначити наступні. 

Дисертантом вперше виявлено, що метаболічні зміни, які розвиваються в 

умовах цукрового діабету, здатні безпосередньо впливати на імунометаболізм 

лімфоцитів панкреатичних лімфатичних вузлів. В дисертації вперше доведено, 

що гіперглікемія викликає транскрипційну індукцію генів транспортерів 

глюкози Glut 1 та протеїнкінази mTOR в імунних клітинах панкреатичних 

лімфатичних вузлів, що є важливим тригером їх диференціювання в ефекторні 

прозапальні субпопуляції Th1 і Th17. 

Результати дисертаційної роботи доповнюють наукові дані щодо ролі 

жирової тканини у прогресії діабету. Автором вперше показано, що в умовах 

експериментального стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету зростає 

кількість TLR2
+
- та TLR4

+
-адипоцитів у парапанкреатичній клітковині, що 

спричиняє прозапальну сигналізацію в жировій тканині і підвищує рівень 

експресії мРНК IL1β і IL17А на тлі транскрипційної репресії Foxp3. При цьому 

обґрунтована доцільність застосування метформіну для корекції імунних 

порушень, які розвиваються при цукровому діабеті. 

В результаті дослідження рівеня ектопічної експресії генів-регуляторів 

периферичної імунологічної толерантності в клітинах панкреатичних 

лімфатичних вузлів Путіліним Д.А. вперше встановлено, що за умов 

відтвореної в експерименті патології знижується рівень вказаної вище 

ектопічної експресії генів-регуляторів периферичної імунологічної 

толерантності Deaf1 та Aire, що супроводжується зменшенням кількості Treg в 

панкреатичних лімфатичних вузлах.  

4. Теоретичне значення результатів дослідження 

Дисертантом були проведені численні експериментальні досліди з 

використанням адекватних сформульованій меті та завданням наукової роботи 

патофізіологічних, біохімічних, морфометричних, імунофлюоресцентних, 

імунологічних, методу комп’ютерної оцінки та аналізу отриманих результатів 
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та статистичних методів дослідження, що дозволило розкрити особливості змін 

функціонального стану лімфоцитів панкреатичних лімфатичних вузлів та 

парапанкреатичної жирової тканини при експериментальному цукровому 

діабеті та після введень метформіну.  

Внаслідок проведення значної кількості експериментальних досліджень 

вперше доведено активацію компонентів вродженої імунної системи при 

розвитку цукрового діабету і зростання кількості TLR2
+
-, TLR4

+
-, NOD2+

-
 і 

RIGI
+ 

- лімфоцитів у панкреатичних лімфатичних вузлах щурів, що надало нові 

уяви стосовно ролі молекулярних патогенетичних механізмів цукрового 

діабету 1-го типу. 

З теоретичної точки зору важливим є удосконалення знання про 

механізми змін функціонального стану лімфоцитів панкреатичних 

лімфатичних вузлів та парапанкреатичної жирової тканини при 

експериментальному цукровому діабеті та в динаміці їх патогенетично-

обґрунтованої корекції із застосуванням метформіну.  

Нові наукові дані розкривають нові ланки патогенезу цукрового діабету, 

що дозволяє запровадити нові, більш ефективні, патогенетично обґрунтовані 

методи корекції стану імунної системи у пацієнтів з діабетом з лікувальною 

метою, а також для попередження розвитку можливих ускладнень 

захворювання. 

5. Практичне значення результатів дослідження 

Важливими в практичному відношенні є результати, які вперше 

дозволили науково обґрунтувати патогенетичну роль дисфункції клітин 

панкреатичних лімфатичних вузлів та парапанкреатичної жирової тканини при 

цукровому діабеті. Автором з’ясовано, що вказана дисфункція імунних клітин 

може слугувати в якості провідних чинників, які безпосередньо підтримують 

розвиток і прогресування патологічного процесу за умов дослідженої патології.  

В результаті роботи виявлено комплекс ключових патофізіологічних і 

функціональних змін в клітинах панкреатичних лімфатичних вузлів та 

парапанкреатичної жирової тканини в умовах експериментального 

стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету, які виглядають наступним 

чином: зміни імунометаболізму лімфоцитів  порушення формування 

периферичної імунологічної толерантності  активація паттерн-розпізнаючих 



 5 

рецепторів вродженої імунної системи на лімфоцитах панкреатичних 

лімфатичних вузлів і адипоцитах парапанкреатичної жирової тканини  зміни 

розподілу ефекторних Т-клітин в панкреатичних лімфатичних вузлів  

посилення прозапальної сигналізації в панкреатичних лімфатичних вузлах на 

фоні зменшення рівня мРНК Foxp3. 

Важливим з практичної точки зору вважаю вперше доведені факти, які 

обґрунтовують доцільність застосування метформіну для корекції імунних 

порушень при цукровому діабеті. 

Практична значимість отриманих результатів підтверджується 

впровадженнями основних положень та висновків наукових досліджень 

Путіліна Д.А. до навчального процесу на кафедрах патологічної фізіології 

Буковинського державного медичного університету МОЗ України, 

Харківського національного медичного університету МОЗ України, 

Запорізького державного медичного університету МОЗ України та кафедрі 

нормальної фізіології Запорізького національного університету МОН України, 

що підтверджено відповідними актами впровадження. 

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. 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, патофізіологічних, біохімічних, 

морфометричних, імунофлюоресцентних, імунологічних, методу комп’ютерної 

оцінки та аналізу отриманих результатів та статистичних, які дозволяють 

повною мірою проаналізувати особливості патогенезу експериментального 

цукрового діабету з точки зору залучення до нього імунної дисфункції, а також 
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дослідити ефективність патогенетичної корекції експериментального 

стрептозотоцинового цукрового діабету за допомогою метофрміну.  

Отримані фактичні дані повною мірою розкривають особливості 

динаміки відзначених 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 сформульованій меті та 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 

наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України, а також 4 статті у 

закордонних періодичних виданнях, За темою дисертаційних досліджень 

надруковані 6 тез у міжнародних та вітчизняних виданнях. Є 1 патент України 

на корисну модель.  

8. Структура і зміст дисертації 

Дисертаційна робота Путіліна Д.А. викладена українською мовою і 

оформлена відповідно офіційних вимог МОН України. Її із додатками 

викладено на 172 сторінках друкованого тексту. Вона складається з анотацій 

українською та англійською мовами, вступу, огляду літератури, опису 

матеріалів і методів дослідження, 4 розділів власних досліджень, розділу 

аналізу й узагальнення результатів, висновків і додатку. Робота ілюстрована 27 

рисунками і 31 таблицею. Бібліографічний покажчик включає 228 джерел, з 

них 9 викладено кирилицею і 219 – латиницею. 

За сучасними вимогами МОН України оформлені анотації українською 

та англійською мовами.  

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 фізіологічної ролі та функціонального стану клітин 
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периферичних лімфатичних вузлів та жирової тканини, а також їх патогенетичної 

ролі при цукровому діабеті. Окремо висвітлені сучасні дані стосовно 

патогенетичної ролі вроджених і адаптивних компонентів імунної системи при 

діабеті, а також значення при цій патології периферичної імунологічної 

толерантності до панкреатичних антигенів і імунометаболізма лімфоцитів.  

У розділі «Матеріали та методи досліджень» ретельно описані 

використані в дослідженні методи, які дозволили оцінити особливості 

функціонального стану панкреатичних лімфатичних вузлів та 

парапанкреатичної жирової тканини при експериментальному цукровому 

діабеті в динаміці формування експериментального цукрового діабету та їх 

зміни внаслідок проведеного лікування із застосуванням метоформіну. 

Наведені методологічні особливості проведення імунофлюоресцентного 

та молекулярно-генетичного дослідження. Детально описані особливості 

статистичного аналізу отриманих результатів. 

Третій розділ (містить 2 підрозділи) присвячено ретельному опису змін 

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

умовах розвитку відтворюваної патології, а также їх змінам внаслідок 

проведеного лікування із введенням метформіну. Висновки автора по цьому 

розділу свідчать про виражену та статистично доведену діабет-спричнену 

транскрипційну індукцію генів транспортерів глюкози Glut 1 і протеїнкінази 

mTOR в клітинах панкреатичних лімфатичних вузлів на 3-й тиждень розвитку 

патологічного процесу. При цьому загальна кількість mTOR+-клітин в 

панкреатичних лімфатичних вузлах суттєво зростає в паракортикальній зоні і в 

м'якотних тяжах на 5-й тиждень стрептозототоцин-індукованого діабету. 

Проведена експериментальна корекція метформіном визначених порушень 

спричинила зростання рівня мРНК гену AMPK1α на 3-й та 5-й тижні розвитку 

експериментального цукрового діабету, а також індукувала пригнічення 

експресії mTOR і Glut 1 в клітинах панкреатичних лімфатичних вузлів.  

У четвертому розділі (містить 4 підрозділи) викладені результати про 

особливостям динаміки експресії рецепторів вродженого імунітету 

лімфоцитами панкреатичних лімфатичних вузлів при цукровому діабеті до та 

після лікування метформіном.  

Як провідний висновок йдеться про зростання кількості клітин, 

експресуючих рецепторів вродженого імунітету залежно від тривалості 
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патологічного процесу. Отже, стрептозотоцин-індукований діабет спричиняє 

виражену активацію вродженої імунної системи, що, в свою чергу, може 

суттєво впливати на рівень активації адаптивної імунної відповіді, 

диференціювання субпопуляцій хелперних Т-клітин в панкреатичних 

лімфатичних вузлах. Переконливо доведено, що застосування з лікувальною 

метою в експерименті метофроміну пригнічує рівень активації компонентів 

вродженої імунної системи в панкреатичних лімфатичних вузлах. 

У п’ятому розділі (містить 4 підрозділи) проаналізовані динаміка рівня 

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

+
 (Th17) і Foxp3

+
-

лімфоцитів (Treg) в панкреатичних лімфатичних вузлах при лікуванні щурів із 

стрептозотоциновим діабетом метформіном. Автор висловлює, що 

експериментальний діабет спричиняє зниження рівня транскрипційної 

активності регуляторів експресії периферичних тканиноспецифічних антигенів 

Aire та Deaf1. За його даними, діабет різноспрямовано впливає на концентрацію 

транскрипційних факторів Tbet і RORγt в імунних клітинах. Отримані 

результати демонструють здатність метформіну збільшувати кількість Treg в 

панкреатичних лімфатичних вузлах, причому ці ефекти виражені на 3 тиждень 

і нівелюються до 5 тижня перебігу патологічного процесу. При цьому 

метформін майже не впливає на розподіл Th1-клітин у панкреатичних 

лімфатичних вузлах, за винятком паракортикальної зони у щурів.  

У щостому розділі (містить 2 підрозділи) дисертант проаналізував 

динаміку експресії і рівень транскриптів окремих генів адипоцитами при 

цукровому діабеті до та після лікування щурів метформіном. Визначено, що  

Стрептозотоцин-індуковані метаболічні зміни викликають зростання 

експресії генів адипоцитами та транскрипційну активацію гену протеїнкінази 

mTOR в клітинах парапанкреатичної жирової тканини. Показані зміни 

активності генів жирової тканини відновлюються внаслідок проведеної 

корекції діабет-індукованих метаболічних зрушень метформіном. 

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 

отриманих результатів структуровані, проводяться з використанням власних 

результатів, які порівнюються та співставляються з відомими даними. Отримані 

дані автор вдало пояснює схемами, в яких висвітлює зміни метаболізму 
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лімфоцитів при діабеті, а також патогенетичне значення динаміки функціональної 

активності клітин панкреатичних лімфатичних вузлів та парапанкреатичної 

жирової тканини в умовах стрептозотоцин-індукованого діабету. 

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 дисертаційною роботою та авторефератом вважаю, 

що разом із загальною позитивною оцінкою наукової роботи їй притаманні 

окремі неточності. Тому в мене виникли низка запитань, які мають переважно 

дискусійний характер. Цікавою є точка зору дисертанта на наступні позиції: 

1. Чому для визначення окремих параметрів перебігу стрептозотоцин-

індукованого цукрового діабету Ви обирали саме 3-й та 5-й тижні перебігу 

патологічного процесу? Подібне сталося в разі отриманих Вами даних, в яких 

виражені зміни досліджуваних показників відбувалися саме в ці терміни, або 

Ви виходили з інших уявлень? 

2. Чи можливо висловлювати думку про те, що внаслідок застосування 

метформіну провідним у реалізації його гіпоглікеміної дії є саме вплив на 

генетичні маркери захворювання?  

3. Що, на Вашу думку, є провідним у визначених патогенетичних 

механізмах стрептозотоцинового цукрового діабету: посилення прозапальної 

сигналізації клітинами панкреатичних лімфатичних вузлів та 

парапанкреатичної жирової тканини або порушення периферичної імунної 

відповіді?  

Зазначу, що сформульовані питання ні в якому разі не зменшують 

наукову цінність роботи, а вказують на інтерес, який викликала наукова робота 

Д.А. Путіліна.  

Разом з цим в дисертаційній роботі є окремі помилки, стилістичні 

непорозумілості, а саме. Краще було в рисунках, які подають фактичні 

результати, використовувати назви українською, а не англійською мовою. В 
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рисунках 3.1-3.4 є позначки вірогідності результатів, але їх роз’яснення 

відсутні в підписах до цих рисунків.  

Достатньо складними для розуміння є рисунки 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 та 4.6, 

які можна було би для спрощення подати у вигляді окремих рисунків.  

На рисунку 5.1 (Б) в останньому стовпчику кількість мРНК гену Aire є 

нульовою, але при цьому похибка середньої величини перевищує висоту 

стовпчику, що є некоректним з математичної точки зору. Аналогічне 

зауваження стосується першого стовпчика на рисунку 6.3 (Б).  

Останнє. Незначна кількість посилань в переліку вивченої літератури на 

вітчизняних авторів вважаю не зовсім коректною, як мінімум, з точки зору 

відношення до наукової школи професора Ю.М. Колесника, представники якої 

опублікували окрему кількість наукових робіт. 

Представлені зауваження є звичайними для наукових робіт подібного 

характеру, не є суттєвими та не впливають на загальну позитивну оцінку роботи. 

10. Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці 

Результати дисертаційної роботи розширюють сучасні уявлення про 

патогенетичні механізми цукрового діабету з точки зору залучення до нього 

імунних та генетичних зрушень. Виявлені ланки патогенезу цукрового діабету 

дозволяють обґрунтувати ефективні стратегії до корекції стану імунної 

системи у пацієнтів з діабетом. Основні положення та висновки дисертації 

можуть використовуватися в навчальному процесі і при проведенні наукових 

досліджень на кафедрах патологічної фізіології, ендокринології, генетики та 

імунології. Встановлені дані доповнять знання патофізіологів, ендокринологів, 

терапевтів і лікарів відповідного профілю про особливості формування та 

лікування цукрового діабету та можливості корекції діабет-індукованих 

метаболічних порушень та ускладнень за допомогою застосування метформіну. 

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  
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