
ВІДЗИВ
офіційного опонента на дисертаційну роботу Абрамової Тетяни Вікторівни 
«Ремоделювання ендокринного апарату підшлункової залози при 
експериментальному цукровому діабеті у нормо- та гіпертензивних щурів», 
яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.03.04 -  патологічна фізіологія

1. Актуальність вибраної теми дисертації. За даними ВООЗ, у світі 
артеріальна гіпертензія діагностовано у більш ніж 970 мільйонів осіб, а до 
2025 року прогнозується зростання числа хворих до півтора мільярда. У 2015 
році частка світового населення, в яких зареєстровані показники 
артеріального тиску вищі за норму, сягає більше третини. Гіпертонічна 
хвороба «молодіє» і через її ускладнень щорічно помирає понад 17 мільйонів 
людей у віці до 60 років. За даними офіційної статистики МОЗ в Україні 
приблизно 32 % дорослого населення страждає на гіпертонічну хворобу. 
Більш того, за останній час спостерігається стійке зростання поширеності 
гіпертонічної хвороби більш ніж в два рази в порівнянні з 1998 роком і на 170 
% у порівнянні з 2000 роком. За даними ВООЗ у світі налічується близько 
400 мільйонів хворих на цукровий діабет. За останні 10 років він став 
причиною смерті більшої кількості людей, ніж за всі роки воєн разом узятих. 
У період з 1980 по 2014 роки чисельність хворих на цукровий діабет у світі 
збільшилася з 4,7 % до 8,6 %. До тепер чисельність хворих на гіпертонічну 
хворобу та цукровий діабет в Україні не набагато відрізняються від середніх 
світових показників. Однак, незважаючи на те що для гіпертонічної хвороби 
та цукрового діабету характерні різні етіологія і патогенез, для обох 
нозологій характерна коморбідність, що найяскравіше проявляється при 
метаболічному синдромі. Аналіз офіційної статистики показує, що для обох 
нозологічних форм захворюваність серед населення в Україні відрізняється в 
4,5 раза (32 % для гіпертонічної хвороби і 7,1 % для цукрового діабету), а 
смертність від цих захворювань різниться всього лише на 30 % (0,55 % для 
гіпертонічної хвороби і 0,38 % для цукрового діабету). Цей факт закономірно 
ставить питання про можливість формування дисфункції панкреатичних 
острівців при артеріальній гіпертензії.

Враховуючи недостатність досліджень з цих питань, дисертаційна 
робота Абрамової Тетяни Вікторівни на тему «Ремоделювання ендокринного 
апарату підшлункової залози при експериментальному цукровому діабеті у 
нормо- та гіпертензивних щурів» є актуальною, практично важливою і 
перспективною.
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2. Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими
програмами. Дисертаційна робота Абрамової Т. В. є фрагментом двох 
комплексних науково-дослідних робот кафедри патологічної фізіології 
Запорізького державного медичного університету: «Закономірності
формування метаболічних порушень, нейроендокринного та вегетативного 
дисбалансів в патогенезі експериментальної артеріальної гіпертензії різного 
ґенезу» (№ державної реєстрації 0114U000966), «Роль пептидергічних 
структур гіпоталамусу та стовбуру мозку в патогенезі артеріальної 
гіпертензії» (№ державної реєстрації 0117U0002579) та науково-дослідної 
роботи Навчального медико-лабораторного центру Запорізького державного 
медичного університету «Механізми реакції органів з різним регенераторним 
потенціалом на ушкодження» (№ держреєстрації 0116U005352). Авторка 
дисертації була співвиконавцем фрагментів зазначених науково-дослідних 
робіт.

3. Новизна дослідження та одержаних результатів. Уперше 
встановлено, що у гіпертензивних щурів лінії SHR з нормоглікемією натще 
спостерігається зміна глікемічного профілю за діабетичним типом в тесті 
толерантності до глюкози, ремоделювання інсулярного апарату підшлункової 
залози зі зниженням кількості панкреатичних острівців і значним 
зменшенням чисельності бета-клітин. При цьому у гіпертензивних щурів 
лінії SHR на відміну від нормотензивних щурів лінії Wistar вміст інсуліну в 
крові з індексом НОМА суттєво вищий. Дисертанткою доведено, що у щурів 
лінії SHR панкреатичні острівці характеризуються двократним збільшенням 
пулу альфа-ендокриноцитів і питомого вмісту глюкагону в підшлунковій 
залозі, чисельність дельта-ендокриноцитів також є більшою при меншому 
питомому вмісті соматостатину Одночасно з цим кратно знижуються 
показники імунореактивності до антиапоптотичного білка Вс12, відносний 
вміст самого білка за відсутності різниці між нормо-і гіпертензивними 
щурами за показниками експресії проапоптотичного білка р53. Вивчення 
реактивності ендокриноцитів підшлункової залози гіпертензивних щурів лінії 
SHR до дії бета-цитотоксичного антибіотика стрептозотоцину показало 
більш суттєвіше наростання гіперглікемії, виснаження пулу бета- 
ендокриноцитів, зниження питомого вмісту синтезованого в підшлунковій 
залозі інсуліну на тлі підвищення питомого вмісту глюкагону, зниження 
концентрації імунореактивного інсуліну в периферичній крові. Подібні зміни 
супроводжуються зменшенням експресії антиапоптотичного білка Вс12 і 
зростанням концентрації проапоптотичного білка р53 в ендокриноцитах.

4. Теоретичне значення результатів дослідження полягає у тому, що 
авторкою отримано нові фундаментальні данні про механізми
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ремоделювання панкреатичних острівців за умов генетично обумовленої 
артеріальної гіпертензії у щурів лінії SHR. Отримані дані свідчать про 
доцільність подальшого вивчення механізмів реактивності ендокринного 
апарату підшлункової залози за умов розвитку експериментальної і клінічної 
патології.

5. Практичне значення одержаних результатів полягає в більш 
широкому використанні запропонованого комплексу методик для 
об’єктивізації та всебічного встановлення змін функціональної активності 
ендокриноцитів підшлункової залози, який ґрунтується на аналізі 
репрезентабельної кількості серійних гістологічних зрізів залози з 
математичною оцінкою імунофлюоресцентного забарвлення для виявлення 
ендокринних та апоптотичних маркерів, кількісного вимірювання параметрів 
вмісту імунореактивного матеріалу до гормонів ендокриноцитів 
панкреатичних острівців. Запропонований комплекс методик відкриває нові 
можливості для прогнозування ендокринного резерву підшлункової залози в 
умовах функціональних навантажень і формування клінічної або 
експериментальної патології. Отримані результати можуть бути корисними 
при викладанні курсу патологічної фізіології та ендокринології для студентів 
медичних освітніх закладів.

6. Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 
рекомендацій сформульованих у дисертації. У дисертаційній роботі 
Абрамової Т. В. використано достатня кількість експериментального 
матеріалу -  ЗО щурів лінії Вістар та 47 щурів лінії SHR зі спонтанною 
гіпертензією. При отриманні результатів використано сучасні та 
інформативні методи експериментального дослідження та статистичного 
аналізу. Уся дисертація викладена на 167 сторінках комп’ютерного тексту і 
складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалу і методів 
дослідження, 2 розділів з результатами власних досліджень, аналізу та 
узагальнення результатів досліджень, висновків, і списку використаних 
джерел. Отримані дані представлені в 23 таблицях, 33 рисунках, які повною 
мірою відображають об’єм проведених досліджень, демонструють виконання 
сформульованих завдань та досягнення мети. Для інтерпретації результатів 
наукової роботи залучено достатню кількість літературних джерел (265 
посилань, з яких 49 -  кирилицею і 216 -  латиницею). Наукові положення та 
висновки дисертації аргументовано випливають із фактичного матеріалу, є 
обґрунтованими узагальненнями, повністю відповідають меті та завданням 
дослідження.

7. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих роботах.
За темою дисертації опубліковано 19 наукових праць, у переліку яких
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5 наукових статей у фахових виданнях України, 1 стаття у закордонному 
періодичному виданні, 13 публікацій у матеріалах наукових форумів. Ці 
роботи повною мірою висвітлюють основні результати досліджень, є 
актуальними, містять наукову новизну і мають практичне значення.

8. Зауваження і побажання до дисертації та автореферату щодо 
їхнього змісту і оформлення. Дисертація Абрамової Т. В. написана зріло, 
побудована логічно, добре ілюстрована. Особливе враження викликає стиль 
викладу як наукового, так і літературного, що свідчить про глибоку 
освіченість та ерудицію дисертантки. Суттєвих зауважень до даної наукової 
роботи немає. Лише написання окремих термінів потребує корекції. Зокрема, 
жировий спирт, яким є холестерол, неправильно названо холестерином. 
Самиці щурів названо самками. Таких неточностей в дисертації небагато і 
вони жодним чином не впливають на наукову цінність отриманих 
результатів. Зміст автореферату відображає основні дані, викладені в 
дисертації.

Аналізуючи встановлені закономірності та зважаючи на актуальність 
досліджуваної проблеми та сутність положень, які виносяться на захист, 
хотілося б знати думку авторки щодо наступного:

1) Отримані результати показують, що в гіпертензивних щурів лінії 
SHR розвиток експериментального діабету призводить до загибелі бета- 
ендокриноцитів та зниженням їх чисельності у підшлунковій залозі у 2 рази, 
у той самий час, як моделювання аналогічної патології у нормотензивних 
щурів лінії Вістар зменшує популяцію бета-клітин майже у 6 разів. Як можна 
пояснити більш значну загибель бета-ендокриноцитів у щурів без супутньої 
артеріальної гіпертензії? Чи пов’язаний даний ефект з особливим 
функціонуванням системи моноксиду нітрогену в щурів лінії SHR, 
враховуючи механізм пошкодження підшлункової залози стрептозотоцином?

2) Чи можна пояснити кардинально протилежний вплив 
експериментального діабету на чисельність популяції альфа-ендокриноцитів 
у підшлунковій залозі у нормотензивних і гіпертензивних тварин лише 
генетичною аномалією останніх, і, зважаючи на встановлені факти, чи бачите 
Ви перспективу використання даного факту для ідентифікації генетичного 
сліду у виникненні первинної артеріальної гіпертензії (тобто гіпертонічної 
хвороби)?
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9. Рекомендації щодо використання результатів дисертації у 
практиці. Матеріали дисертаційної роботи рекомендується використовувати 
під час викладання патологічної фізіології та ендокринології у вищих 
медичних навчальних закладах, враховувати у науково-дослідних роботах по 
вивченню реактивності ендокриноцитів панкреатичних острівців за умов 
експериментальної та клінічної патології.

10. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.
Дисертаційна робота Абрамової Тетяни Вікторівни «Ремоделювання

ендокринного апарату підшлункової залози при експериментальному 
цукровому діабеті у нормо- та гіпертензивних щурів», є завершеною 
науковою роботою, в якій подано теоретичне узагальнення і нове вирішення 
актуальної наукової задачі, що полягає у з’ясуванні особливостей патогенезу 
ремоделювання панкреатичних острівців при розвитку стрептозотоцинового 
цукрового діабету у нормотензивних щурів лінії Вістар та у щурів лінії SHR 
зі спонтанною гіпертензією.

За актуальністю, сучасним методичним рівнем виконання, новизною і 
практичним значенням отриманих результатів, обґрунтованістю наукових 
положень і висновків, їх достовірністю і повнотою викладу в опублікованих 
працях дисертаційна робота Абрамової Тетяни Вікторівни «Ремоделювання 
ендокринного апарату підшлункової залози при експериментальному 
цукровому діабеті у нормо- та гіпертензивних щурів» повністю відповідає 
пункту 11 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року (зі 
змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 656 
від 19.08.2015, №1159 від 30.12.2015, № 567 від 27.07.2016) стосовно 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, а її авторка 
заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.03.04 -  патологічна фізіологія.
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