
ВІДЗИВ
офіційного опонента на дисертаційну роботу Шаменка Вадима 
Олександровича «Функціональний стан вазопресинергічної системи 
гіпоталамуса внаслідок дії переривчастої гіпоксичної гіпоксії», яка подана на 
здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 
14.03.04 -  патологічна фізіологія

1. Актуальність вибраної теми дисертації. Відомо, що основу 
адаптації організму до дії природних та надзвичайних факторів визначає 
здатність організму до адекватної нейроендокринної стимуляції окремих 
ключових функціональних систем організму та потужна підтримка їх 
фізіологічної активності за рахунок створення відповідного гормонального 
рівня забезпечення енергетичних та анаболічних процесів на клітинному 
рівні. Однією з важливих, але недостатньо вивчених, систем 
нейроендокринної адаптації до стресу є вазопресинергічна система 
гіпоталамуса. У клінічній медицині функціональну роль вазопресину 
виключно пов’язують із його здатністю впливати на діурез та тонус судин. 
Проте, поза увагою залишається стрес-реалізуюча дія вазопресину, яка на 
рівні гіпоталамуса забезпечує полегшення секреції кортикотропін-релізінг 
гормону, на рівні аденогіпофіза підтримує секрецію АКТГ, на рівні кори 
надниркових залоз додатково стимулює стероїдогенез, який має вирішальне 
значення для відновлення гомеостазу і підтримки стану здоров’я на тлі 
тривалої дії стресора. Серед чисельних факторів середовища, що мають 
здатність постійно впливати на організм, гіпоксія займає пріоритетну роль. У 
клінічній практиці нестача кисню є чинником, який формує типовий 
патологічний процес з певними наслідками, які мають пошкоджуючу дію на 
клітинному, тканинному і органному рівнях, що вимагає застосування 
антигіпоксичної терапії. Уплив гіпоксичного фактора на усіх етапах життя, 
починаючи з ембріогенезу, еволюційно сформували механізми контролю 
рівня забезпечення киснем та протидії гіпоксії як патогенному чиннику. При 
цьому, Велика кількість клінічних спостережень та експериментальних даних 
демонструє дозований вплив екзогенної гіпоксії діє як саногенний фактор, 
який поліпшує клінічний перебіг багатьох хвороб, а у здорової людині 
підвищує загальну та специфічну резистентність організму до дії різних 
патогенів. Але, нейроендокринні механізми, які лежать в основі формування 
механізмів адаптації організму до гіпоксії, зокрема, роль вазопресинергічної 
системи гіпоталамуса у забезпеченні резистентності до нестачі кисню є 
недостатньо вивченою. Враховуючи зазначене вище, дисертаційна робота 
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системи гіпоталамуса внаслідок дії переривчастої гіпоксичної гіпоксії» є 
актуальною і перспективною.

2. Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими
програмами. Дисертаційна робота Шаменка В. О. 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» (№ держреєстрацїї 0116U005352). Автор 
дисертації був співвиконавцем фрагментів зазначених науково-дослідних 
робіт.

3. Новизна дослідження та одержаних результатів. Проведене
дослідження дозволило автору вперше довести, що переривчаста гіпоксична 
гіпоксія (15 днів) стимулює функціональну активність крупноклітинних 
нейронів задньолатерального суб'ядра паравентрикулярного ядра
гіпоталамуса і дрібноклітинних нейронів медіального суб'ядра 
паравентрикулярного ядра, стимулює в цих ядрах синтез білків HIF-la і HIF- 
За (специфічні маркери гіпоксичної стимуляції), маркера нейросекреції білка 
cFos, що прияє синтезу й секреції вазопресину. Доведено, що через 10 днів 
постгіпоксичного періоду функціональна активність вазопресинергічних 
нейронів задньолатерального суб'ядра паравентрикулярного ядра
гіпоталамуса залишається високою разом з підвищеним синтезом у 
нейроцитах і секрецією нейрогормону, білків HIF-la, HIF-3a і cFos. 
Паралельно з цим знижується функціональна активність вазопресинергічних 
нейронів медіального дрібноклітинного суб'ядра паравентрикулярного ядра, 
зменшується синтез і секреція вазопресину та білка cFos при збереженні 
високого рівня утворення білка HIF-la в нейроцитах. Автором дослідження 
показано особливості експресії генів сімейства h i f  при переривчастій 
гіпоксичній гіпоксії, що приводить до зростання вмісту мРНК до білків HIF- 
la  і HIF-За в тканині медіобазального гіпоталамуса зі збереженням високих 
показників експресії генів сімейства h i f  впродовж 10-денного 
постгіпоксичного періоду. Встановлено наукові дані про особливості 
функціональної реакції вазопресинергічних нейронів супраоптичного ядра на 
багатоденну дію переривчастої гіпоксичної гіпоксії, які проявляються
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відсутністю специфічної реакції на гіпоксичний стимул у вигляді синтезу 
білків HIF-la, гальмуванням синтезу білка cFos і вазопресину. Доведено, що 
десятиденний постгіпоксичний період є недостатнім для повноцінного 
відновлення функціональної активності супраоптичних нейронів.

4. Теоретичне значення результатів дослідження полягає у тому, що 
автором отримано нові фундаментальні данні про механізми участі окремих 
компонентів вазопресинергічної системи гіпоталамуса в механізмах 
нейроендокринної відповіді на переривчасту дію гіпоксичної гіпоксії та у 
постгіпоксичний період. Отримані дані свідчать про доцільність подальшого 
вивчення механізмів реактивності за умов розвитку експериментальної і 
клінічної патології на ґрунті гіпоксичної гіпоксії.

5. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що
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 в послідовних фронтальних зрізах гіпоталамуса. 
Автором експериментально показано особливості участі вазопресинергічних 
нейронів паравентрикулярного і супраоптичного ядер гіпоталамуса на дію 
гіпоксичної гіпоксії та обґрунтовано їх роль у механізмах нейроендокринної 
адаптації до гіпоксії. 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 
Шаменка В. О. використана достатня кількість експериментального 
матеріалу (50 статевозрілих щурів-самців лінії Вістар), адекватні, сучасні та 
інформативні методи моделювання та дослідження, статистичного 
оцінювання отриманих даних. Дисертація викладена на 186 сторінках 
машинопису і складається зі вступу, огляду літератури, розділу з описом 
матеріалів і методів дослідження, 4 розділів власних досліджень, розділу 
аналізу та узагальнення результатів, висновків, списку використаних джерел, 
додатків. Отримані дані подано в 20 таблицях та на 34 рисунках, які повною 
мірою відображають об’єм проведених досліджень, які дозволили виконати 
завдання та досягти мети. 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.
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7. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих роботах.
За темою дисертації опубліковано 17 наукових праць: 7 статей у наукових 
фахових виданнях України, серед яких 3 статті у журналах, які індексуються 
міжнародними наукометричними базами; 1 стаття у закордонному виданні, 
та 9 тезів у матеріалах наукових форумів. 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 Шаменка В. О. 
достатньо висвітлені у наукових працях.

8. Зауваження і побажання до дисертації та автореферату щодо 
їхнього змісту і оформлення. Дисертація Шаменка В. О. викликає 
позитивне враження, але не має деякі недоліки. Останні не стосуються 
наукових положень, винесених на захист, не зменшують наукової цінності 
отриманих даних, а лише є відображенням порушення орфографії. У окремих 
словах неправильно написано закінчення в родовому відмінку, відмінність 
між показниками варто позначати словами більше/менше, а не вище/нижче, 
адже останнє стосується розмірів предмета. Зміст автореферату відображає 
основні дані, викладені в дисертації.

Представлений матеріал є цікавим з наукової точки зору і викликає ряд 
питань дискусійного характеру.

1) Чому вазопресинергічні нейрони супраоптичного ядра гіпоталамуса 
не реагували на переривчасту гіпоксичну гіпоксію на відміну від вазопресин- 
синтезуючих нейронів паравентрикулярного ядра?

2) Чим обумовлено поява окремих ознак дистрофічних змін у 
супраоптичних нейронах, які ви спостерігали у відповідь на гіпоксію, та чи 
спостерігалися подібні зміни в нейронах паравентрикулярного ядра?

9. Рекомендації щодо використання результатів дисертації у 
практиці. Матеріали дисертаційної роботи рекомендуються для 
використання при викладанні патологічної фізіології та нейроендокринології 
у вищих медичних навчальних закладах, у науково-дослідних роботах по 
вивченню механізмів нейроендокринної адаптації організму до дії природних 
та екстремальних факторів навколишнього середовища.

10. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.
Дисертаційна робота Шаменка Вадима Олександровича

«Функціональний стан вазопресинергічної системи гіпоталамуса внаслідок 
дії переривчастої гіпоксичної гіпоксії», є завершеною науковою роботою, яка 
за актуальністю, сучасним методичним рівнем виконання, новизною і 
практичним значенням отриманих результатів, обґрунтованістю наукових 
положень і висновків, їх достовірністю і повнотою викладу в опублікованих
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працях 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 автор 
заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.03.04 -  патологічна фізіологія.

Офіційний опонент
професор кафедри патологічної фізіології 
Тернопільського національного медичного 
університету імені І .Я. Горбачевського
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