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офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Прозорової Тетяни Михайлівни на тему «Функціональний стан лімфоцитів 

брижового лімфатичного вузла у нащадків щурів з експериментальним 

гестаційним діабетом і в умовах індукції оральної толерантності до інсуліну», 

яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.03.04 -  патологічна фізіологія

1. Актуальність вибраної теми дисертації. Як відомо, гестаційний діабет є 

порушенням вуглеводного обміну, що становить небезпеку як для матері, так і 

для дитини, особливо через віддалені наслідки цього захворювання. У дітей, 

народжених від матерів із гестаційним діабетом, у подальшому часто 

спостерігається ожиріння, підвищення артеріального тиску, виникнення 

метаболічних порушень, у тому числі і цукрового діабету. Основним чинником, 

що призводить до цього, вважається інтранатальна гіперглікемія. Тому питання 

щодо закономірностей перебігу імунних процесів у організмі нащадків на її тлі, 

механізми прогнозування наслідків та можливості ранньої корекції порушень, що 

формуються, є актуальними для сучасної патофізіології. Незважаючи на велику 

кількість досліджень, поки що немає чіткого розуміння механізмів виникнення 

імунних порушень в організмі нащадків, формування периферичної оральної 

толерантності й участі у цьому саме брижових лімфатичних вузлів, що дуже 

важливо з точки зору розробки патогенетично обґрунтованої корекції розладів у 

організмі нащадків, націленої на попередження виникнення віддалених наслідків.

Враховуючи вищенаведене, можна вважати, що дисертаційна робота 

Прозорової Тетяни Михайлівни на тему «Функціональний стан лімфоцитів 

брижового лімфатичного вузла у нащадків щурів з експериментальним 

гестаційним діабетом і в умовах індукції оральної толерантності до інсуліну» є, 

безсумнівно, актуальною з наукової точки зору, має теоретичну та практичну

значущість.



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

програмами. Дисертаційна робота Прозорової Т.М. є фрагментом 2-х планових 

наукових робіт кафедри мікробіології, вірусології та імунології Запорізького 

державного медичного університету «Роль порушень взаємовідносин лімфоїдного 

та епітеліального компартментів імунної системи слизових оболонок в розвитку 

експериментальної патології» (державний реєстраційний номер 0112U005642, 

термін виконання 2012 - 2017) та «Молекулярно-генетичний аналіз змін 

транскриптому генів імунної відповіді і кишкового мікробіому в умовах 

експериментальної патології та розробка методів їх корекції» (державний 

реєстраційний номер 0118U007141, термін виконання 2018 - 2022). Авторка 

дисертації був співвиконавцем фрагментів зазначених науково-дослідних робот.

3. Новизна дослідження та одержаних результатів.
В роботі продемонстровано комплекс імунних порушень, що виникає у 

нащадків щурів з експериментальним гестаційним діабетом. Обґрунтована 

доцільність застосування пероральних введень інсуліну для корекції імунних 

порушень, що виникають у нащадків, що народжені від матерів з гестаційним 

діабетом. Вперше продемонстрована здатність глібенкламіду впливати на 

транскрипційну активність гена Nlrp3, зменшувати чисельність лімфоцитів, 

експресуючих ПРР, змінювати розподіл TLR4+- та RIG-Еь-лімфоцитів а також 

кількості T-bet+- і RORyt+-KniTHH у нащадків щурів з ЕГД

Уперше виявлено, що у нащадків щурів з ЕГД спостерігаються такі 

порушення імунотолерантності: репресія гена Aire, зниження рівня мРНК Deafl, 

транскрипційного фактору Foxp3. Зниження кількість Т-регуляторних клітин. 

Пероральне введення інсуліну в перші 2 тижні нівелює ці зміни. Воно викликає 

транскрипційну активацію генів Aire, Deafl, Foxp3, Ctla4 і 11-10.

Уперше встановлено, що у нащадків щурів з ЕГД спостерігається значне 

збільшення вмісту мРНК генів хоумінгу Ccr7, MAdCAM та Slprl. Відповідно 

формування оральної толерантності до інсуліну супроводжується зниженням 

мРНК вказаних генів в клітинах БЛВ.



Експериментально доведено активацію компонентів вродженої імунної 

системи при розвитку ЕХД у вигляді зростання кількості TLR2+-, TLR4+-, 

NOD2+- і RlGRb-лімфоцитів у БЛВ у нащадків. Введення глібенкламіду вагітним 

самкам знижують у БЛВ нащадків кількість TLR4+- та ВЮ-І+-лімфоцитів, у 6- 
місячних -  лише ТЬВ2+-клітин.

З’ясовано, що пренатальна гіперглікемія призводить до зростання кількості 

T-bet+- і RORyt+-лімфоциті в в БЛВ у нащадків, а також призводить до зменшення 

кількості БохрЗ+-лімфоцитів та змінює щільність ПРР на імунних клітинах. В 

умовах формування оральної толерантності до інсуліну у нащадків зменшується 

чисельність T-bet+- і RORyt+- лімфоцитів на тлі зростання кількості Foxp3+- 

клітин. Введення глібенкламіду вагітним самкам не змінює сумарної кількості Т- 

Ьеґ+-лімфоцитів, призводить до зниження у БЛВ 1-місячних та 6-місячних 

нащадків кількості лише RORyt+-MiTHH. Також збільшується кількість Foxp3+- 
клітин.

4. Теоретичне значення результатів дослідження полягає у тому, що 

авторкою отримано нові фундаментальні дані про механізми розвитку імунних 

порушень у нащадків, що під час внутрішньоутробного періоду піддавались

впливу гіперглікемії у матері.

5. Практичне значення одержаних результатів Проведені дослідження 

доводять, що порушення функціонування клітин брижових лімфатичних вузлів 

відіграють важливу роль у механізмах розвитку цукрового діабету і можуть 

чинником прогресування патологічного процесу. Експериментально обґрунтована 

доцільність пероральних введень інсуліну для корекції імунних порушень, що 

виникають у нащадків, народжених від матерів з гестаційним діабетом. Отримані 

результати можуть бути корисними при проведенні фундаментальних та 

прикладних науково-дослідних робот з вивчення механізмів дії інтранатальної 

гіперглікемії на організм нащадків. Отримані авторкою наукові положення є 

важливими та актуальними при викладанні курсів нормальної та патологічної 

фізіології та для студентів медичних освітніх закладів.
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6. Ступінь обгрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій сформульованих у дисертації.
Робота виконана на метрологічно повіреній дослідницькій апаратурі, та 

повіреним інструментом. Дисертація викладена на 192 сторінках комп’ютерного 
тексту та складається із анотацій, вступу, огляду літератури, матеріалів і методів 

дослідження, 4-х розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів дослідження, висновків, списку використаних джерел (202 

найменування, у тому числі 14 -  кирилицею та 188 -  латиницею) та додатків, 

ілюстрована 36 таблицями та 46 рисунками. Дослідження проведено на достатній 

кількості експериментальних тварин (144 щурів) із застосуванням сучасних 

методів дослідження: біохімічних, імунофлуоресцентних та імуногістохімічних.

7. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих роботах.
Результати дисертаційного дослідження висвітлено в 13 наукових працях, серед 

яких 4 статті у фахових виданнях України, 2 статті у закордонних періодичних 

виданнях, 2 статті, які індексуються міжнародними наукометричними базами, 4 

публікацій у матеріалах і тезах наукових форумів, 1 патент на корисну модель. Ці 

роботи повною мірою висвітлюють основні результати досліджень, є 

актуальними, містять наукову новизну і мають практичне значення. З 

урахуванням наведених задач дослідження слід вважати, іцо всі розділи 

дисертації Прозорової Т.М. достатньо висвітлені у наукових працях.
Автореферат за змістом повністю відповідає дисертаційній роботі.

8. Зауваження і побажання до дисертації та автореферату щодо їхнього 

змісту і оформлення. Дисертація Прозорової Т.М. викликає позитивне враження, 

але не позбавлена деяких зауважень, які більш стосуються оформлення розділу 2 

«Матеріали і методи досліджень», а саме:

1) у дисертації відсутній детальний опис принципів підготовки контрольної 

групи з інформацією, яку рідину та у якій кількості вводили тваринам;

2) авторка повідомляє, що «одержані експериментальні дані обробляли на 

персональному комп’ютері за допомогою ліцензійного статистичного пакету



«Statistica for Windows 6.0», не наводячи процедуру визначення характеристик 

варіаційних рядів та залежних від цього конкретних статистичних методів 

підтвердження або скасування нульової статистичної гіпотези, зокрема 

непараметричних у разі відсутності нормального (Гаусовському) розподілу;

3) у дисертаційній роботі трапляються поодинокі орфографічні та 

стилістичні помилки.

Але ці зауваження суттєво не впливають на якість наукового дослідження. 

Крім цього, бажано було б знати думку дисертантки щодо наступних питань 
дискусійного характеру, а саме:

1) Оцініть, будь ласка, можливість використання методу формування 

оральної толерантності у новонароджених дітей? Чи не будуть ризики методу 

переважати над вірогідною користю?

2) Чи не можна для мінімізації негативних впливів відтермінувати 

пероральне введення інсуліну на більш пізній вік?

9. Рекомендації щодо використання результатів дисертації у практиці.
Матеріали дисертаційної роботи рекомендується використовувати під час 

викладання патологічної фізіології та ендокринології у закладах вищої медичної 

освіти, враховувати у науково-дослідних роботах по вивченню функціонального 

стану лімфоїдної тканини за умов експериментальної та клінічної патології.

10. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.
Дисертаційна робота Прозорової Тетяни Михайлівни 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 функціональних систем організму, а також 

експериментальної терапії цих порушень».
Дисертаційна робота Прозорової Тетяни Михайлівни на тему 

«Функціональний стан лімфоцитів брижового лімфатичного вузла у нащадків



щурів з експериментальним гестаційним діабетом і в умовах індукції оральної 

толерантності до інсуліну» є завершеною науковою роботою, у якій подано 

теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що полягає у 

з’ясуванні особливостей впливу внутрішньоутробної гіперглікемії на 

функціональний стан брижового лімфатичного вузла та визначенню нових 

підходів до патогенетичної корекції імунних порушень, що формуються під її 

дією.
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 Прозорової Тетяни Михайлівни на тему 

«Функціональний стан лімфоцитів брижового лімфатичного вузла у нащадків 

щурів з експериментальним гестаційним діабетом і в умовах індукції оральної 

толерантності до інсуліну» 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 зі спеціальності 14.03.04 - патологічна фізіологія.
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