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1. Актуальність вибраної теми дисертації.
Останнім часом спостерігається зростання захворюваності на цукровий 

діабет, як першого, так і другого типу. І основним і найперспективнішим 

напрямком залишається пошук методів профілактики, раннього виявлення та 

корекції порушень на початкових стадіях. Саме тому особливу увагу приділяють 

гестаційному діабету -  порушенню вуглеводного обміну, що достовірно 

збільшує вірогідність метаболічних та імунних порушень у нащадків. У дітей, 

народжених від матерів з гестаційним діабетом, спостерігається підвищена маса 

тіла, порушення метаболізму вуглеводів та жирів. Основний фактор, що 

призводить до цього -  це внутрішньоутробна гіперглікемія. Проводилось багато 

досліджень по вивченню процесів, що відбуваються в організмі плоду під 

впливом інтранатальної гіперглікемії, але повного розуміння механізмів 

виникнення імунних порушень в організмі нащадків поки що немає. 

Надзвичайно важлива роль порушень формування периферичної оральної 

толерантності до основних антигенів підшлункової залози, зокрема інсуліну, та 

можливої корекції цього процесу за участі брижових лімфатичних вузлів.

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 

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).Автор 

дисертації був співвиконавцем фрагментів зазначених науково-дослідних робот.

3. Новизна дослідження та одержаних результатів.
В роботі крок за кроком розібрано ланцюг імунних порушень, що виникає 

у нащадків щурів з експериментальним гестаційним діабетом.

По-перше, виявлено, що у нащадків щурів з ЕГД спостерігаються 

порушення периферичної імунної толерантності. Це, підтверджувалось 

репресією гена A ire , зниженням рівня мРНК D e a fl  та транскрипційного фактору 

Foxp3. Відповідно було зафіксовано зниження кількість Т-регуляторних клітин. 

Пероральне введення інсуліну в перші 2 тижні життя нівелювало ці зміни через 

транскрипційну активацію генів A ire, D e a fl, F oxp3 , C tla4  і П -10. Також 

встановлено, що у нащадків щурів з ЕГД спостерігається значне збільшення 

вмісту мРНК генів хоумінгу лімфоцитів Ccr7, M A d C A M  та S l p r l .  Відповідно 

формування оральної толерантності до інсуліну супроводжується зниженням 

мРНК вказаних генів в клітинах БЛВ.



По-друге, експериментально доведено активацію компонентів вродженої 

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

NOD2+- і ІІЮІ+-лімфоцитів у брижових лімфатичних вузлах у нащадків. 

Введення глібенкламіду вагітним самкам знижують у досліджуваних тканинах 

нащадків кількість TLR4+- та RIG-G-лімфоцитів.

З’ясовано, що пренатальна гіперглікемія призводить до перерозподілу 

підтипів Т-хелперів -  зростання кількості T-bet+- і RORyE-лімфоцитів (Th 1 типу 

та 17 відповідно) в БЛВ у нащадків, а також призводить до зменшення кількості 

Foxp3 -лімфоцитів -  Т-регуляторних клітин. Змінюється також щільність патерн- 

розпізнаючих рецепторів на імунних клітинах. В умовах формування оральної 

толерантності до інсуліну у нащадків зменшується чисельність T-bet+- і RORyt+- 

лімфоцитів на тлі зростання кількості РохрЗ+-клітин. Введення глібенкламіду 

вагітним самкам не змінює сумарної кількості T-beE-лімфоцитів, призводить до 

зниження у БЛВ 1-місячних та 6-місячних нащадків кількості лише RORyt+- 

клітин. Також збільшується кількість ТохрЗ+-клітин.

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 МгрЗ, зменшувати чисельність 

лімфоцитів, експресуючих ПРР, змінювати розподіл TLR4+- та R1G-I+- 

лімфоцитів а також кількості T-bet+- і RORyt+-^iTHH у нащадків щурів з ЕГД

4. Теоретичне значення результатів дослідження.

Отримані дисертантом результати, у відповідності до сформульованої мети 

та завдань наукової роботи, дають уявлення про механізми розвитку імунних 

порушень у нащадків, що під час внутрішньоутробного періоду піддавались 

впливу гіперглікемії у матері.

З



Проведені дослідження становлять практичний інтерес в галузі 

ендокринології та імунології. Отримані результати можуть бути корисними при 

проведенні фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт з вивчення 

механізмів дії інтранатальної гіперглікемії на організм нащадків і доводять, що 

порушення функціонування клітин брижових лімфатичних вузлів грають 

важливу роль в імунопатогенетичних механізмах розвитку цукрового діабету і 

можуть бути одними з факторів, що підтримують розвиток і прогресування 

патологічного процесу. Експериментально обґрунтована доцільність пероральних 

введень інсуліну для корекції імунних порушень, що виникають у нащадків, 

народжених від матерів з гестаційним діабетом. Отримані автором наукові 

положення є важливими та актуальними при викладанні курсів нормальної та 

патологічної фізіології та для студентів медичних освітніх закладів.

Нові теоретичні та практичні положення дисертації використовуються в 

навчальному процесі на кафедрах патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна 

Харківського національного медичного університету, на кафедрі загальної та 

клінічної патологічної фізіології ім. Підвисоцького Одеського національного 

медичного університету, патологічної фізіології Української медичної 

стоматологічної академії МОЗ України, Тернопільського державного медичного 

університету ім. І .Я. Горбачевського МОЗ України, Запорізького державного 

медичного університету МОЗ України.

6. Ступінь обгрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій сформульованих у дисертації.
Дане дослідження було проведено на достатній кількості

експериментальних тварин - 144 щурах, серед яких 48 самок (вік 8-9 місяців) та 

96 самців, їх нащадків, віком 1 і 6 місяців із застосуванням сучасних методів 

дослідження: біохімічних, імунофлуоресцентних та імуногістохімічних та

статистичних. Робота виконана на метрологічно повіреній дослідницькій



апаратурі та повіреним інструментом. Всі дослідження були проведені з 

урахування біоетичних норм та принципів.

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, що всі розділи 

дисертації Прозорової Т.М. достатньо висвітлені у наукових працях.

8. Структура і зміст дисертації.

Дисертаційна робота Прозорової Т.М. викладена державною мовою на 192 

сторінках комп’ютерного тексту, оформлена відповідно офіційних вимог МОН 

України і складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів та методів 

дослідження, 4 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків, ілюстрована 36 таблицями 

та 46 рисунками. Список літератури містить 202 джерела (14 кирилицею і 188 

латиницею).

У вступі автором обґрунтовано актуальність дисертаційного дослідження, 

сформульовано мету та задачі, наведена інформація про наукову та практичну 

цінність роботи, зв'язок з науковими програмами, особистий внесок автора, 

апробацію результатів дослідження, публікації.

Перший розділ дисертаційної роботи присвячений огляду літератури за 

темою дослідження, в якому автор детально розкриває сучасні напрацювання з 

питань імунних порушень у нащадків, що зазнали впливу інтранатальної 

гіперглікемії, механізмів формування оральної толерантності до панкреатичних 

антигенів та дані досліджень з цього питання.



Другий розділ містить інформацію про об’єкт та методи дослідження, які 

були використані при виконанні роботи. Результати дослідження ґрунтуються на 

матеріалах обстеження 144 щурів (48 самках віком 8-9 місяців та 96 самцях, їх 

нащадках, віком 1 і 6 місяців). Заслуговує позитивної оцінки детальний опис 

методів дослідження. Даний розділ відображає дизайн проведеного дослідження, 

перелік та опис використаних методів дослідження. Для обробки отриманих 

результатів дослідження автором був використаний сучасний статистичний 
аналіз.

У третьому розділі містяться результати досліджень визначення рівнів 

транскрипційної активності генів A ire, D e a fl ,  F oxp3, C tla4  і I I I 0 в БЛВ у 

нащадків щурів з ЕГД і в умовах індукції оральної толерантності до інсуліну. 

Таким чином досліджувались порушення периферичної імунної толерантності. 

Це підтверджувалось репресією гена A ire , зниженням рівня мРНК D e a fl  та 

транскрипційного фактору БохрЗ. Відповідно було зафіксовано зниження 

кількість Т-регуляторних клітин. Пероральне введення інсуліну в перші 2 тижні 

життя нівелювало ці зміни через транскрипційну активацію генів A ire, D e a fl,  

F oxp3 , C tla4  і I I -10.

Четвертий розділ містить дані про вплив експериментальниого 

гестаційного діабету на кількісний рівень транскриптів генів-регуляторів 

M a d c a m l, S l p r l ,  С хсг4  і C C R 7, а також характер експресії мРНК NLRP3- 

інфламасоми і розподілу NLRP3+-KniTHH в БЛВ у нащадків щурів з ЕГД, та в 

умовах індукції оральної толерантності до інсуліну і після введення 

глібенкламіду. Встановлено, що у нащадків щурів з ЕГД спостерігається значне 

збільшення вмісту мРНК генів хоумінгу лімфоцитів Ccr7, M A d C A M  та S l p r l .  

Відповідно формування оральної толерантності до інсуліну супроводжується 

зниженням мРНК вказаних генів в клітинах БЛВ.

П’ятий розділ дає інформацію про розподіл рецепторів вродженого 

імунітету TLR2, TLR4, NOD2 і RIG-I серед лімфоцитів брижового лімфатичного 
вузла у нащадків щурів з експериментальним гестаційним діабетом, після
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введень глібенкламіду, в умовах індукції оральної толерантності до інсуліну. 

Доведено активацію компонентів вродженої імунної системи при розвитку ЕГД у 

вигляді зростання кількості TLR2+-, TLR4+-, NOD2+- і RIGr-лімфоцитів у 

брижових лімфатичних вузлах у нащадків. Введення глібенкламіду вагітним 

самкам знижують у досліджуваних тканинах нащадків кількість TLR4+- та RJGI+- 
лімфоцитів.

Шостий розділ Вивчення клітинного складу субпопуляцій Т-хелперів Т- 

bet+ (Thl), RORyt+ (ТЫ7) і ТохрЗ+-лімфоцитів (Treg) в БЛВ у нащадків щурів з 

ЕГД в цих же експериментальних групах. З’ясовано, що пренатальна 

гіперглікемія призводить до зростання кількості T-bet+- і В(Жуї+-лімфоцитів в 

БЛВ у нащадків, а також призводить до зменшення кількості БохрЗ+-лімфоцитів.

У розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» автор 

проводить узагальнення отриманих результатів та їх аналіз в порівнянні з 

даними, отриманими іншими дослідниками. На підставі отриманих результатів 

власних досліджень дисертант робить обґрунтовані висновки. Зміст 

автореферату відповідає змістові дисертаційної роботи. Автореферат і дисертація 

оформлені у повній відповідності до існуючих вимог.

9. Зауваження і побажання до дисертації та автореферату щодо їхнього 

змісту і оформлення.

В процесі ознайомлення з дисертаційною роботою, авторефератом та 

науковими публікаціями здобувана принципових зауважень не виявлено. Робота 

Прозорової Т.М. викликає позитивне враження, але не позбавлена деяких 

зауважень:
1. В роботі був використаний індекс НОМА, але не вказані детальні 

результати досліджень нащадків щурів різних груп, лише загальна 

інформація.

2. Окремі частини роботи перевантажені скороченнями і досить громіздкі.



3. Є погрішності у оформленні малюнків. Відсутні крапки у скороченнях 

(міс.).

Але ці зауваження суттєво не впливають на якість наукового дослідження. 

Крім цього, бажано було б знати думку автора щодо наступних питань 

дискусійного характеру, а саме:

1) Чому для дослідження нащадків щурів було обрано саме вікові періоди 1 

та 6 місяців?

2) Чим був зумовлений вибір препаратів для корекції імунних порушень 

матері та нащадків?

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 

функціонального стану лімфоїдної тканини за умов експериментальної та 

клінічної патології.

10. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.
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 якої згідно з 

даними клінічного дослідження подано теоретичне узагальнення і нове 

вирішення актуальної наукової проблеми, 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 автор заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 - патологічна 

фізіологія.

Офіційний опонент, 
завідувач кафедри клінічної 
лабораторної діагностики і лабораторної 
імунології
ДЗ «Запорізька медична академія 
післядипломної освіти» МОЗ України 
доктор медичних наук, професор у£/ Л.Л. Воронцова
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