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Шаменка Вадима Олександровича «Функціональний стан• •• • • ••• •• вазопресинергічної системи гіпоталамуса внаслідок дп переривчастої
Г1П0КСИЧН01 гіпоксії», яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата

медичних наук
за спеціальністю 14.03.04 -  патологічна фізіологія

1. Актуальність вибраної теми дисертації. Починаючи з періоду 

внутрішньоутробного розвитку і далі протягом усього життя організм 

стикається з дією багатьох природних факторів, деякі з котрих спричиняють 

патогенний вплив і діють як етіологічний чинник хвороби. Але у більшості 

випадків організм здатен реагувати на спровоковані порушення гомеостазу 

зміною своєї активності для забезпечення поточних метаболічних й 

енергетичних потреб. Ключовою ланкою в адаптаційних процесах, 

беззаперечно, вважається нейроендокринна система гіпоталамуса, яка є 

потужним активатором гіпофізарно-адренокортикальної, гіпофізарно- 

тиреоїдної та інших ендокринних систем адаптації. Реакція нейросекреторних 

клітин гіпоталамуса на стрес є типовим прикладом пластичності нервової 

системи, яка запускає стимуляцію ключових функціональних систем та 

забезпечує у подальшому підтримку їх активної діяльності, спрямовану на 

протидію патогенній природі стресора. Основними структурними стрес- 

реалізуючими компонентами гіпоталамуса є кортикотропін-рилізинг- 

гормонсинтезуючі і вазопресин-синтезуючі нейрони, які здатні швидко 

реагувати на стрес збільшенням секреції гормонів. Однак, якщо гострий стрес 

супроводжується потужною реакцією кортиколіберинергічних нейронів, то 

внаслідок хронічного стресу секреція кортиколіберину уповільнюється на тлі 

збільшення секреції вазопресину.

Встановлено, що вазопресин, взаємодіючи зі специфічними рецепторами, 

регулює активність всіх ланок гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової системи: на 

рівні гіпоталамуса полегшує секрецію кортикотропін-рилізинг гормону, на 

рівні аденогіпофіза підтримує додаткову секрецію АКТГ, на рівні кори 

надниркових залоз безпосередньо стимулює стероїдогенез, який має



вирішальне значення для відновлення гомеостазу і підтримки стану здоров’я на 

тлі тривалої дії стресора. Проте місце вазопресинергічної системи у механізмах 

нейроендокринної адаптації до стресу є досі недостатньо вивченим. Зокрема, це 

стосується її фізіологічної ролі у механізмах адаптації до гіпоксії, дія якої 

починається з ембріогенезу та відчувається впродовж усього життя. 

Незважаючи на патологічну спрямованість наслідків гіпоксичного впливу на 

клінічний стан організму, дозована екзогенна гіпоксична гіпоксія формує 

потужний комплекс адаптаційних змін у ключових функціональних системах 

доставки кисню в організм і завдяки цьому підвищує загальну та специфічну 

резистентність до дії патогенних чинників. Це підтверджено численними 

клінічними та експериментальними спостереженнями. Але нейроендокринні 

механізми, які лежать в основі формування механізмів адаптації організму до 

гіпоксії, зокрема, роль вазопресинергічної системи гіпоталамуса у забезпеченні 

резистентності до кисневої нестачі, досі є недостатньо висвітленою. 

Враховуючи зазначене вище, дисертаційна робота Шаменка Вадима 

Олександровича «Функціональний стан вазопресинергічної системи 

гіпоталамуса внаслідок дії переривчастої гіпоксичної гіпоксії» є, безсумнівно, 

актуальною і практично важливою.

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

програмами. Дисертаційна робота Шаменка В. О. є фрагментом трьох 

комплексних науково-дослідних робіт 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
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на ушкодження» (№ держреєстрації 0116U005352). Автор дисертації був 

співвиконавцем зазначених науково-дослідних робіт.

3. Новизна дослідження та одержаних результатів. Автором уперше 

показана диференційована реакція генів сімейства h i f  на переривчасту гіпоксію 

тривалістю 15 діб у досліджених структурних відділах гіпоталамуса, що 

проявлялася зростанням концентрації білків HIF-la і HIF-За у 

вазопресинергічних нейронах задньолатерального крупноклітинного і 

медіального дрібноклітинного суб'ядер паравентрикулярного (ПВЯ) та в 

медіобазальному гіпоталамусі. У той же час, гіпоксичні впливи не 

відображалися на показниках вмісту білка HIF-la в крупноклітинних 

вазопресинергічних нейронах супраоптичного ядра (СОЯ). Отримані дані 

відображають неоднозначність досліджених структур в реалізації стрес-реакції 

або ж відмінність у динаміці їх включення у перебіг цієї реакції. Ця 

закономірність підтверджена подальшими дослідженнями, які 

продемонстрували стимулюючий вплив переривчастої гіпоксичної гіпоксії на 

морфофункціональний стан крупноклітинних нейронів задньолатерального 

суб'ядра та медіального дрібноклітинного суб'ядра паравентрикулярного ядра 

гіпоталамуса, про що свідчила гіпертрофія нейронів, зростання в них умісту 

вазопресину, білків cFos і стимуляція нейросекреції з підвищенням вмісту 

вазопресину в аксонах нейронів. Разом із тим, автором уперше встановлені 

ознаки гальмування функціональної активності вазопресинергічної системи 

супраоптичного ядра, свідченням чого було зменшення вмісту вазопресину в 

тілах нейроцитів, депресія синтезу c-Fos, дистрофічні зміни у нейроцитах, 

ознаки гальмування нейросекреції.
Уперше встановлено збереження показників посилення функціональної 

активності крупноклітинних нейронів ПВЯ до кінця 10-денного періоду після 

закінчення дії переривчастої гіпоксії (вищі, ніж у у групі контролю, показники 

синтезу білка cFos, вазопресину, білків HIF-la і HIF-За). Продемонстровано, 

що в постгіпоксичному періоді, на відміну від гіпоксичного, реакція 

дрібноклітинних нейронів ПВЯ відрізнялася від такої крупноклітинних
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нейронів пригніченням синтезу вазопресину і його нейросекреції. З’ясовано, що 

в крупноклітинних нейронах СОЯ в постгіпоксичному періоді відбувається 

часткове відновлення функціональної активності.

У сукупності отримані результати дозволяють стверджувати, що 

механізми адаптації, ініційовані дією переривчастої гіпоксії, у значній мірі 

зберігаються до 10-ї доби постгіпоксичного періоду.

4. Теоретичне значення результатів дослідження полягає у тому, що 

автором отримано нові фундаментальні дані про механізми участі окремих 

компонентів вазопресинергічної системи гіпоталамуса у нейроендокринній 

відповіді на переривчасту дію гіпоксичної гіпоксії та у постгіпоксичний період. 

Встановлено наявність як спільних, універсальних механізмів для досліджених 

структур, так і специфічних для окремих ядер як у гіпоксичному, так і в 

постгіпоксичному періодах.

5. Практичне значення одержаних результатів. Автором 

запропоновано комплексний підхід до оцінки реакції нейросекреторних клітин 

гіпоталамуса на дію зовнішнього чинника (гіпоксію), який включає кількісний 

аналіз вмісту вазопресину, білків сімейства HIF та білка cFos у послідовних 

фронтальних зрізах гіпоталамуса та експериментально доведено наявність 

особливостей участі вазопресинергічних нейронів паравентрикулярного і 

супраоптичного ядер гіпоталамуса на дію гіпоксичної гіпоксії, а також 

обґрунтовано їх роль у механізмах нейроендокринної адаптації до гіпоксії. 

Отримані результати можуть бути корисними при викладанні курсу 

патологічної фізіології та ендокринології студентам медичних освітніх 

закладів.
6. Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій сформульованих у дисертації. У дисертаційній роботі 

Шаменка В. О. використана достатня кількість експериментального матеріалу: 

дослідження виконано на 50 статевозрілих щурів-самцях лінії Вістар. 

Результати наукової роботи отримані за допомогою адекватних методів 

патофізіологічного моделювання, комплексу сучасних морфометричних,
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гістохімічних, імунофлуоресцентних методів аналізу гістологічного матеріалу, 

молекулярно-генетичного методу аналізу рівня мРНК, комп’ютерного аналізу 

зображень та статистичного оцінювання отриманих даних. Дисертація 

викладена на 186 сторінках і складається зі вступу, огляду літератури, 

матеріалів і методів дослідження, 4-х розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Отримані дані статистично опрацьовані та представлені у вигляді 20 таблиць, 

34 рисунків, які повною мірою відображають об’єм проведених досліджень. 

Для інтерпретації результатів наукової роботи залучено достатню кількість 

літературних джерел (350 посилань, з яких 73 -  кирилицею і 277 -  латиницею). 

Наукові положення та висновки дисертації аргументовано випливають із 

фактичного матеріалу, є обґрунтованими узагальненнями, повністю 

відповідають меті та завданням дисертації.

Дисертація побудована згідно загальноприйнятих вимог і включає: 

анотацію, перелік опублікованих праць, вступ, огляд літератури, опис матеріалу 

і методів дослідження, 3 розділи власних досліджень, аналіз та узагальнення 

результатів, висновки, список літератури, додатки. Принципових зауважень до 

структури та обсягу дисертації немає.

Розділ І (огляд літератури) відображає основні напрямки досліджень із 

проблеми, що вивчалася. Цей розділ написано вміло, відрізняється глибоким 

розумінням теоретичних та практичних аспектів проблеми, широкою 

ознайомленістю з наявними вітчизняними та іноземними науковими 

публікаціями за темою дослідження, вказує на високий рівень ерудиції автора. 

Він складається з 8 підрозділів, кожен з яких характеризує сучасний стан 

аспектів проблеми, що досліджувалася автором.

Розділ II -  "Матеріал та методи дослідження" -  написаний ґрунтовно, з 

детальним викладенням методик. Слід підкреслити, що дисертант використав 

широкий спектр сучасних методів дослідження. Результати опрацьовувалися 

математично з використанням методів варіаційної статистики. Методи 

дослідження використані якісно, вся отримана автором наукова інформація
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опрацьована і її достовірність безсумнівна.

Власні результати описано в розділах 3-5.

Третій розділ присвячений характеристиці впливу переривчастої гіпоксії 

на морфофункціональний стан вазопресинергічних нейронів супраоптичного 

ядра гіпоталамуса. Він викладений на 18 сторінках, ілюстрований таблицями та 

рисунками.

Розділ 4 містить результати вивчення впливу переривчастої гіпоксії на 

морфофункціональний стан вазопресинергічних нейронів задньолатерального 

крупноклітинного суб'ядра паравентрикулярного ядра гіпоталамуса. Він займає 

17 сторінок і також проілюстрований рисунками та таблицями.

У п’ятому розділі представлено результати дослідження впливу 

переривчастої гіпоксії на морфофункціональний стан вазопресинергічних 

нейронів медіального дрібноклітинного суб’ядра паравентрикулярного ядра 

гіпоталамуса, а також реакції на це втручання білків HIF-la і HIF-За у 

медіобазальному гіпоталамусі. Його обсяг -  21 сторінка.

У наступному розділі автором здійснено детальний аналіз і узагальнення 

результатів досліджень у співставленні їх із сучасними даними літератури. 

Заслуговує на увагу ґрунтовність аналізу, в ході якого автор демонструє 

наукову ерудицію.

Висновки є змістовними, логічними, відповідають поставленим 

завданням, базуються на результатах власних досліджень і відповідають їм за 

суттю, дають відповідь на задачі дослідження.

Враховуючи вищезазначене, наукові положення та висновки, які 

сформульовані в дисертації, можна вважати обґрунтованими.

7. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих роботах. За 

темою дисертації опубліковано 17 наукових праць. Із них 7 статей -  у наукових 

фахових виданнях України, 3 з яких -  у журналах, що індексуються 

міжнародними наукометричними базами; 1 стаття -  у закордонному виданні, 9 

тез -  у матеріалах міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних 

конференцій. Ці роботи повною мірою висвітлюють основні результати

6



досліджень. З урахуванням наведених задач дослідження слід вважати, що всі 

розділи дисертації Шаменка В. О. достатньо висвітлені у наукових працях.

8. Зауваження і побажання до дисертації та автореферату щодо 

їхнього змісту і оформлення. За змістом і оформленням дисертація Шаменка 

В. О. відповідає вимогам до кандидатських дисертацій. Суттєвих зауважень при 

рецензуванні даної роботи не виникло, однак хотілося б почути відповідь 

дисертанта на деякі дискусійні питання.

1) . На підставі сукупної оцінки отриманих результатів як Ви можете 

оцінити характер впливу на організм переривчастої гіпоксичної гіпоксії: як 

патогенну дію чи як зміни адаптивного спрямування?

2) . На Вашу думку, реакція вазопресинергічних нейронів гіпоталамуса на 

дію гіпоксичного чинника є стереотипною для організму, чи визначається 

специфікою стресора?

3) . За Вашими даними вміст вазопресину в перикаріоні нейронів 

задньолатерального крупноклітинного суб'ядра ПВЯ внаслідок гіпоксичних 

впливів збільшувався у 2 рази, а вміст нейропептиду в самій структурі -  в 6 

разів. Чим можна пояснити цю різницю?

Можна відмітити наявність у тексті роботи невдалих виразів, окремих 

граматичних та стилістичних погрішностей, на які вказано автору.

Висловлені зауваження не є принциповими щодо суті роботи і 

стосуються технічних моментів викладення результатів та не зменшують 

наукової цінності дисертації в цілому.

9. Рекомендації щодо використання результатів дисертації у 

практиці. Матеріали дисертаційної роботи рекомендується використовувати 

під час викладання патологічної фізіології та нейроендокринології у вищих 

медичних навчальних закладах, враховувати у науково-дослідних роботах із 

вивчення механізмів нейроендокринної адаптації організму до дії фізіологічних 

та екстремальних факторів навколишнього середовища.

10. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.
Дисертаційна робота Шаменка Вадима Олександровича «Функціональний
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стан вазопресинергічної системи гіпоталамуса внаслідок дії переривчастої 

гіпоксичної гіпоксії», є завершеною науковою роботою, у якій подано 

теоретичне узагальнення і експериментальне вирішення актуальної наукової 

задачі, що полягає у з'ясуванні особливостей морфофункціональної реакції 

вазопресинергічної системи гіпоталамуса на дію переривчастої гіпоксичної 

гіпоксії та по завершенні 10-денного постгіпоксичного періоду.

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 Шаменка Вадима Олександровича 

«Функціональний стан вазопресинергічної системи гіпоталамуса внаслідок дії 

переривчастої гіпоксичної гіпоксії» 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 автор заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 - патологічна 

фізіологія.

Офіційний опонент 
Завідувачка кафедри фізіології 
ім. Я.Д. Кіршенблата ВДНЗ України 
«Буковинський державний медичний університет» 
доктор медичних наук, професор

Підпис професора Ткачук СТО 
Вчений секретар ^
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Відзив обговорено на 

ВДНЗ України «Буковинськ 
2020 року (протокол № 1).

С. С. Ткачук
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Ьіології ім. Я.Д. Кіршенблата 
'чний університет» 27 серпня
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