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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. Добре відомо, що 

поширеність серцево-судинних захворювань серед населення провідних 

країн світу є однією з найбільших глобальних проблем сучасної медицини. 

Актуальною ця проблема є у тому числі в Україні, де за роки незалежності 

захворюваність на серцево-судинну патологію зросла вдвічі, а поширеність 

серед населення сягає близько 70 %. В структурі серцево-судинних хвороб 

перше місце займає гіпертонічна хвороба. За даними ВООЗ відсоток 

світового населення, у якого зареєстровані підвищені цифри артеріального 

тиска з 15% у 1975 році збільшився до 35% у 2015 році, а за даними 

офіційної статистики МОЗ в Україні сьогодення приблизно 32 % дорослого 

населення країни також страждає на гіпертонічну хворобу. Слід зазначити, 

що ще однією актуальною проблемою сучасної світової медицини є 

прогресуюча захворюваність на цукровий діабет. Так, за період з 1980 року 

по 2014 рік чисельність хворих на цукровий діабет у світі збільшилась з 4,7 

до 8,6 % загального населення, а частка хворих на цукровий діабет в Україні 

не набагато відрізняється від середніх світових показників. Незважаючи на 

те, що для гіпертонічної хвороби та цукрового діабету характерні різні
в

етіологія та патогенез, для обох нозологій характерна коморбідна 

патогенність, що найбільш яскраво проявляється у пацієнтів з метаболічним 

синдромом. Фактом медичної статистики, що насторожує, є данні про те, що 

на тлі 4,5-кратного домінування захворюваності на гіпертонічну хворобу

1



понад цукровим діабетом, смертність від цих захворювань різниться всього 

лише на ЗО %. Цей факт підкреслює коморбідність поєднання гіпертонічної 

хвороби та цукрового діабету і закономірно ставить питання про можливість 

формування дисфункції панкреатичних острівців при артеріальній 
гіпертензії.

Тому дисертаційну роботу Абрамової Т. В., присвячену вивченню
в

механізмів ремоделювання ендокринного апарату панкреатичних острівців у 

щурів лінії SHR зі спонтанною гіпертензією в слід вважати актуальною 

науковою задачею сучасної патофізіології і ендокринології.

2. Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами. Дисертаційна робота Абрамової Т. В. є фрагментом трьох 

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 був співвиконавцем фрагментів зазначених науково-дослідних 

робот.
я

3. Новизна дослідження та одержаних результатів. Авторкою 

вперше отримані нові дані щодо закономірностей ендокринної організації 

панкреатичних острівців у щурів лінії SHR зі спонтанною гіпертензією, 

встановлено кількісні характеристики розподілу окремих видів 

ендокриноцитів і вмісту острівцевих гормонів в підшлунковій залозі.
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Дисертанткою вперше встановлено, що ремоделювання ендокринного 

апарата у щурів лінії SHR характеризуються 3-кратним зниженням вмісту 

інсуліну, 2-кратним зростанням вмісту глюкагону та істотним зменшенням 

вмісту соматостатину у підшлунковій залози.

Вперше доведено, що в ендокриноцитах панкреатичних острівців 

щурів лінії SHR вдвічі знижуються показники імунореактивності та втричі 

зменшується вміст антиапоптотичного білка Вс12 у порівнянні з 

нормотензивними щурами лінії Wistar. При цьому відносно показників 

експресії проапоптотичного білка р53 в ендокриноцитах істотних 

відмінностей між нормо-і гіпертензивними щурами не спостерігається.

Вперше показано, що ініціація стрептозотоцинового діабету у щурів 

лінії із гіпертензією призводить до гіперглікемії внаслідок виснаження пулу 

бета-ендокриноцитів, зниження вмісту інсуліну в підшлунковій залозі зі 

зменшенням концентрації імунореактивного інсуліну в периферичній Крові. 

Показано, що подібні зміни супроводжуються підвищенням питомого вмісту 

глюкагону в залозі, зменшенням експресії Вс12 і зростанням концентрації р53 

в ендокриноцитах.

4. Теоретичне значення результатів дослідження. Отримано нові 

фундаментальні данні про механізми ремоделювання панкреатичних 

острівців зв 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. Авторкою 

запропоновано комплексний підхід до вивчення функціональної активності 

ендокринного апарата підшлункової залози, в якому ключову позицію займає 

аналіз послідовних серійних гістологічних зрізів залози з кількісною оцінкою 

параметрів вмісту імунореактивного матеріалу до гормонів ендокриноцитів 

панкреатичних острівців. Кількісні методи оцінки чисельності популяції
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окремих видів ендокриноцитів, концентрації синтезованих ними гормонів 1 

оцінки ступеня експресії апоптотичних білків відкривають можливості для 

прогнозування ендокринного резерву підшлункової залози в умовах
е

функціональних навантажень і формування клінічної або експериментальної 

патології. Отримані результати впроваджено у навчальний процес на кафедрі 

патологічної фізіології Буковінського державного медичного університету 

МОЗ України, кафедрі загальної та клінічної патофізіології ім. В.В. 

Підвисоцького Одеського національного медичного університету МОЗ 

України, кафедрі патологічної фізіології Запорізького державного медичного 

університету МОЗ України, кафедрі патологічної фізіології Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України.

6. Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків ч 
рекомендацій сформульованих у дисертації. Дисертація Абрамової Т. В. 

базується на достатній кількості експериментального матеріалу 

(ЗО статевозрілих щурів-самцях лінії Вістар та 47 статевозрілих гцурів-самців 

лінії SHR). Результати даної наукової роботи отримані за допомогою 

комплексу сучасних експериментальних, біохімічних, імуноферментних, 

морфометричних, денситометричних, імунофлюоресцентних методів 

дослідження, та статистичних методів аналізу отриманих даних. 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 

статистично опрацьовані та представлені у вигляді 23 таблиць, 33 рисунків, 

які повною мірою відображають об’єм проведених досліджень. 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 дисертації.
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7. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих роботах.

За темою дисертації опубліковано 18 наукових праць, у переліку яких 

9 наукових статей у фахових виданнях України, серед яких 5 статей у 

журналах, які індексуються міжнародними наукометричними базами, та 9 

публікацій у матеріалах Всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

Ці роботи повною мірою висвітлюють основні результати досліджень, є 

актуальними, містять наукову новизну і мають практичне значення. З 

урахуванням наведених задач дослідження слід вважати, що всі розділи 

дисертації Абрамової Т. В. достатньо висвітлені у наукових працях.

8. Зауваження і побажання до дисертації та автореферату щодо 

їхнього змісту і оформлення. Дисертація Абрамової Т. В. викликає 

позитивне враження, але не позбавлена деяких недоліків, які суттєво не 

впливають на якість наукового дослідження:

1) у примітках до таблиць розділів 3 та 4 не зовсім коректно наведена 

фраза «достовірність відмінностей р<0,05». Безпосередньо статистичний 

показник р має назву імовірність похибки (або ризик похибки). Вочевидь, 

мається на увазі наявність статистичної значущості відмінностей при р<0,05.

2) на с. 122-124, коментуючи рис. 5.1, дисертантка виділяє дві групи 

ймовірних механізмів ремоделювання панкреатичних острівців: 

1) Патофізіологічні механізми; 2) Епігенетичні механізми. Проте 

епігенетичні механізми також є патофізіологічними, оскільки найчастіше 

поняття «патофізіологічні механізми» розглядаються у широкому сенсі як 

синонім «патогенетичних». З цього погляду першу групу доцільно було б 

назвати «Функціональні механізми».

3) у тексті зустрічаються поодинокі граматичні помилки.

Крім цих зауважень бажано було б знати думку авторки щодо 

наступних питань дискусійного характеру, а саме:
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1) Яким чином, на Вашу думку, підтримується нормоглікемія у щурів 

лінії SHR із гіпертензією, якщо чисельність підшлунковій залозі становить 

лише 12 % від пула бета-клітин у нормотензивних щурів лінії Вістар?

2) Чим Ви пояснюєте більш високу концентрацію інсуліну в 

поодининоких бета-клітинах у SHR щурів, при тому, що в повноцінних 

острівцях різних типів, навпаки, концентрація інсуліну бета-клітинах була 
нижче, ніж у щурів Вістар?

3) Який процес, на Вашу думку, загибелі бета-ендокриноцитів 

(апоптоз, некроз) переважає у гіпертензивних щурів лінії SHR за умов 

відтворення у них цукрового діабету?

4) Які механізми (генетичні, епігенетичні, функціональні), на Вашу 

думку, викликають зменшення у щурів лінії SHR співвідношення Вс12 / р53?

Варто відмітити, що виявлені зауваження не мають принципового 

значення й не зменшують наукову цінність рецензованої дисертації.

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» виконана за фахом 

14.03.04 -  патологічна фізіологія (медичні науки) згідно з паспортом 

спеціальності, затвердженим постановою президії ВАК України від 

11.09.2002 р. № 14-09/8 за пунктом 2.4 напрямків досліджень: «Моделювання 

патологічних станів, процесів і хвороб з метою вивчення загальних і 

спеціальних закономірностей порушень і відновлення діяльності органів і
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функціональних систем організму, а також експериментальної терапії цих 
порушень».

Дисертація є завершеною науковою роботою, у якої згідно даних 

клінічного дослідження подано теоретичне узагальнення і нове вирішення 

актуальної наукової задачі, що полягає у з’ясуванні механізмів 

ремоделювання панкреатичних острівців при розвитку експериментального 

цукрового діабету у нормотензивних щурів лінії Вістар та у щурів лінії SHR 

зі спонтанною гіпертензією.

За актуальністю теми, 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 медичних 

наук, а її авторка заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія.

Офіційний опонент -  

завідувач кафедри патофізіології 

Української медичної 

стоматологічної академії МОЗ України,

J & .C &  JJO rlO
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