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офіційного опонента на дисертацію Талаш Вікторії Володимирівни «Роль NO- 

та NF-κB –залежних процесів у патогенезі експериментального метаболічного 

синдрому», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія – до 

спеціалізованої ради Д 64.600.03 при Харківському національному медичному 

університеті 

 

1. Актуальність вибраної теми дисертації. Метаболічний синдром є 

актуальною проблемою сучасної медицини. Клінічні та експериментальні дані 

свідчать, що МС - це комплекс гормональних та метаболічних порушень, які 

збільшують ризик виникнення цукрового діабету 2 типу, серцево-судинних 

захворювань, підвищення випадків розвитку ішемічного інсульту і смертності від 

усіх причин.  

Результати багатьох клінічних та експериментальних робіт дозволили 

визначити механізми розвитку компонентів МС, встановити певний 

патогенетичний взаємозв’язок між артеріальною гіпертензією, 

інсулінорезистентністю, ожирінням, дисліпідемією, хронічним субклінічним 

запаленням, розвитком окиснювального стресу та порушенням системи 

гемостазу. В останні роки висунуто припущення, що загальною ланкою, яка 

об’єднує всі компоненти МС та призводить до ІР, ліпотоксичності, системної 

гіперцитокінемії та артеріальної гіпертензії є порушення NF-κB сигналізації. 

Але до цього часу немає єдиної точки зору на визначення головної ланки 

патогенезу МС та послідовності залучення тих чи інших механізмів 

формування головних ознак МС. Повідомляється про можливість взаємодії між 

NF-κB та системою оксиду азоту (NO), але їх участь у патогенезі метаболічного 

синдрому, зокрема, роль ізоформ NO-синтаз (особливо вплив на NF-κB-залежні 

процеси) залишається не розкритою. Це свідчить про необхідність більш 

поглибленого вивчення механізмів розвитку МС та розроблення єдиного 

патогенетичного підходу до лікування осіб з цією патологією. 



2. Зв’язок роботи з державними чи галузевими науковими 

програмами, планами, темами. Дисертація виконана як самостійний 

фрагмент планових наукових робіт Вищого державного навчального закладу 

України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України «Кисень- 

та NO-залежні механізми ушкодження внутрішніх органів та їх корекція 

фізіологічно активними речовинами» (№ держреєстрації №0108U010079) та 

«Роль активних форм кисню, системи оксиду азоту та транскрипційних 

факторів у механізмах патологічного системогенезу» (№ держреєстрації 

№0114U004941). Здобувачка є співвиконавцем тем. Тема дисертації 

затверджена на засіданні Проблемної комісії МОЗ і НАМН України 

«Нормальна та патологічна фізіологія» (протокол № 2 від 31.05.2012) та на 

засіданні Вченої ради стоматологічного факультету (протокол № 2 від 

26.09.2012). 

 

3. Наукова новизна дослідження та одержаних результатів. Вперше 

виявлено відмінності у впливі нейрональної та індуцибельної ізоформ NO-

синтази на вуглеводний, ліпідний метаболізм та систему гемостазу в організмі 

щурів за умов експериментального метаболічного синдрому. Показано, що 

функціональна активність нейрональної NO-синтази за умов експерименту 

обмежує в організмі тварин прояви інсулінорезистентності, активацію 

пероксидного окиснення ліпідів, різноспрямовано впливає на показники 

антиоксидантної системи крові та зменшує ступінь гіперкоагуляційних зрушень 

за зовнішнім шляхом. Функціональна активність індуцибельної NO-синтази за 

умов моделювання метаболічного синдрому посилює інсулінорезистентність, 

збільшує прояви дисліпопротеїнемії і гіпертриацилгліцеролемії, призводить до 

активації у крові білих щурів декомпенсованого пероксидного окиснення 

ліпідів, сприяє розвитку гіперкоагуляційних зрушень та порушенню 

фібринолітичної активності плазми крові. 

Дістало подальший розвиток уявлення про метаболічну дію L-аргініну 

під час відтворення метаболічного синдрому, його здатність коригувати 



дисліпопротеїнемію, пероксидне окиснення ліпідів, обмежувати ступінь 

гіперкоагуляційних зрушень за зовнішнім шляхом, подовжувати кінцевий етап 

гемокоагуляції – утворення фібрину із фібриногену. 

Вперше виявлено, що застосування скевенджеру пероксинітриту L-

селенометіоніну за умов відтворення МС позитивно впливає на ліпідний 

метаболізм, обмежує в організмі щурів ступінь гіперкоагуляційних зрушень (за 

зовнішнім та внутрішнім шляхами гемокоагуляції), подовжує кінцевий етап 

гемокоагуляції – утворення фібрину із фібриногену та покращує 

фібринолітичну активність плазми крові. 

Дістало подальший розвиток уявлення про ефективність застосування 

інгібіторів активації NF-κB з різним механізмом дії для корекції порушень 

окиснювальних процесів, вуглеводного та ліпідного метаболізму за умов 

відтворення метаболічного синдрому. Вперше з’ясовано механізми обмеження 

процесу гіперкоагуляції при введенні щурам JSH-23 (вплив на зовнішній і 

внутрішній шляхи згортання крові, механізм утворення фібрину, збільшення 

фібринолітичної активності плазми) та метформіну гідрохлориду (дія на 

зовнішній і внутрішній шляхи коагуляційного гемостазу). 

 

4. Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. 

Одержані результати можуть використовуватися як експериментальна база для 

розробки патогенетично обґрунтованих методів попередження та корекції 

метаболічних і гемокоагуляційних розладів за умов МС із застосуванням 

інгібіторів індуцибельної NO-синтази, скевенджерів пероксинітриту (L-

селенометіонін) та інгібіторів активації NF-κB. Вони можуть бути використані 

для експериментального обґрунтування призначення інгібіторів активації NF-

κB як ангіопротекторних засобів, здатних попереджувати вільнорадикальні 

ушкодження артерій за умов метаболічного синдрому. Розроблений спосіб 

моделювання метаболічного синдрому (патент України на корисну модель № 

93517). 



Результати роботи впроваджено в навчальний процес на кафедрах 

патофізіології Вищого державного навчального закладу України «Українська 

медична стоматологічна академія», Державного вищого навчального закладу 

України «Тернопільський державний медичний університет 

ім. І.Я. Горбачевського», Запорізького державного медичного університету, 

Національного фармацевтичного університету, Харківського національного 

медичного університету, в науково-дослідницьку роботу Науково-дослідного 

інституту генетичних та імунологічних основ розвитку патології та 

фармакогенетики Вищого державного навчального закладу України 

«Українська медична стоматологічна академія». 

 

5. Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій. Експерименти виконані на 85 білих щурах-самцях лінії Вістар 

масою 180-230 г. Досліди на тваринах проводили згідно вимог гуманного 

ставлення до них. 

Поставлена мета досягнута шляхом використання експериментальних, 

біохімічних і коагулологічних методів дослідження.  

МС змодельований згідно із описом патенту України на корисну модель 

№ 93517 “Спосіб моделювання метаболічного синдрому”, запропонованого за 

участю здобувачки.  

Вивчено і проаналізовано стан пероксидного окиснення ліпідів, 

антиоксидантної системи, вуглеводного, ліпідного обмінів, показники 

коагуляційного гемостазу в плазмі крові та продукцію супероксидного аніон-

радикала у тканинах аорти у інтактних щурів та за умов 2-місячного утримання 

тварин на вуглеводно-ліпідній дієті, а також вплив селективних інгібіторів 

нейрональної та індуцибельної NO-синтаз, екзогенного L-аргініну, скевенджеру 

пероксинітриту L-селенометіоніну, інгібіторів активації NF-κB на стан 

пероксидного окиснення ліпідів, антиоксидантної системи, вуглеводного, 

ліпідного обмінів, показники коагуляційного гемостазу в плазмі крові та 

продукцію супероксидного аніон-радикала у тканинах аорти щурів за умов 



відтворення експериментального метаболічного синдрому. Для цього щурів 

розподілили на 8 груп. До групи контролю ввійшли 10 інтактних щурів, у 

другій групі необхідні показники вивчали у 10 білих щурів після 2-місячного 

утримання на вуглеводно-ліпідній дієті, у третій серії дослідів необхідні 

показники вивчали в 12 щурів, у четвертій – в 11, у п'ятій – в 12 щурів, яким 

протягом відтворення МС вводили відповідно: селективний інгібітор 

нейрональної NO-синтази (nNOS) 7-нітроіндазол (7-NI), селективний інгібітор 

iNOS – аміногуанідин і субстрат NO-синтазної реакції – L-аргінін; шосту, сьому 

і восьму серії складали 30 щурів, по 10 у кожній, яким протягом відтворення 

МС вводили відповідно: скевенджер пероксинітриту – L-селенометіонін, 

інгібітор активації NF-κB – JSH-23 (4-метил-N-(3-фенілпропіл)бензол-1,2-

діамін) та метформіну гідрохлорид. 

Кількість тварин достатня для обґрунтування результатів та 

підтвердження їх вірогідності. Застосовані методи методики – сучасні, 

адекватні, апробовані, відповідають меті і завданням. Цифрові дані оброблені 

методом варіаційної статистики, що дозволяє вважати виконані дослідження 

достовірними. Результати, викладені в дисертації, логічні і послідовні. Наукові 

положення і висновки обґрунтовані, достовірні, випливають з поставлених 

завдань і отриманих результатів досліджень. Всі висновки й рекомендації 

ґрунтуються на результатах, які статистично оброблені й мають необхідну 

ступінь достовірності, що свідчить з фактичних даних наведених в таблицях.  

 

6. Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях 

і авторефераті. За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових робіт. 

Результати дослідження опубліковані в 5 статтях у фахових журналах України 

(згідно із переліком МОН України), що реферуються міжнародними 

наукометричними базами даних РІНЦ, Index Copernicus International, Google 

Scholar, 1 статті у фаховому журналі за кордоном (Республіка Білорусь), 10 

робіт опубліковано у матеріалах конгресів і конференцій. Одержано 1 патент 

України на корисну модель. 



Автореферат написаний грамотно, літературною мовою. За змістом 

повністю відповідає дисертації. Зауважень щодо оформлення автореферату 

немає. 

 

7. Структура і обсяг і структура дисертації. Дисертація Талаш Вікторії 

Володимирівни побудована традиційно, згідно вимог до кандидатських 

дисертацій ДАК МОН України, викладена українською мовою на 156 сторінках 

комп’ютерного набору, містить 34 таблиці та 2 рисунки. Складається зі вступу, 

огляду літератури, характеристики об’єктів і методів дослідження, п’яти 

розділів результатів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих 

результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел 

Список літератури містить 289 джерел (обсягом 32 сторінки), з них 108 

кирилицею та 181 латиницею. 

У вступі викладено актуальність теми, мету, завдання, об’єкт, предмет та 

методи дослідження, наукову новизну одержаних результатів та практичне 

значення одержаних результатів, дані про собистий внесок здобувача, 

апробацію результатів дослідження, публікації, обсяг і структуру дисертації.  

У розділі 1 дисертантом описано сучасні уявлення про епідеміологію 

метаболічного синдрому, причини та механізми розвитку його основних 

компонентів та особливості патогенетичного зв’язку між ними. Окремими 

розділами висвітлені роль NF-κB сигналізації у механізмах розвитку 

інсулінорезистентності, ліпотоксичності, системної запальної відповіді, 

цукрового діабету 2 типу і атеросклерозу та роль оксиду азоту в патогенезі 

метаболічного синдрому і його наслідків.  

У цілому, огляд літератури виконано на сучасному рівні та справляє 

гарне враження. Він достатньо повний, написаний в аналітичному стилі і дає 

уявлення про проблему. Загальний обсяг не перевищує 20% від загального 

обсягу дисертації. Наприкінці огляду літератури зроблено коротке 

узагальнення, що обґрунтовує доцільність виконання досліджень та дозволяє 

краще зрозуміти нез’ясовані і мало визначені аспекти цієї проблеми. 



В розділі 2 представлена загальна характеристика матеріалів та методів 

дослідження. Надана детальна характеристика вибраних дисертанткою методик 

відтворення МС, методик зміни режимів функціонування NO-синтаз та 

активності NF-κB, оцінки системної чутливості до інсуліну, біохімічних, 

коагулологічних та статистичних методів досліджень. Дисертанткою вдало 

використана статистична обробка результатів експерименту.  

Основна частина дисертаційного дослідження викладена у 3 – 7 розділах, 

в яких наводяться дані власних досліджень стосовно з’ясування ролі 

компонентів системи оксиду азоту (різних ізоформ NO-синтази, її субстрату, 

пероксинітриту) та транскрипційного ядерного фактора κB у механізмах 

порушення окиснювальних процесів, вуглеводного, ліпідного обмінів і 

гемокоагуляції в організмі лабораторних тварин за умов відтворення 

експериментального метаболічного синдрому. 

Хочу підкреслити, що цьому важливому розділу притаманні риси 

ретельного, вдумливого, якісного і всебічного аналізу та обговорення 

отриманих даних.  

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» 

підбиваються підсумки дослідження механізмів метаболічних розладів за умов 

60-денного утримання щурів на вуглеводно-жировій дієті, проведений 

детальний аналіз механізмів розвитку головних компонентів МС з доцільним 

порівнянням з даними літератури та надаються рекомендації щодо 

перспективних шляхів запобігання і корекції метаболічних та 

гемокоагулологічних розладів за умов МС.  

Робота логічно завершується висновками, які повністю відображають 

отримані результати досліджень, відповідають меті і завданням, відображають 

суть роботи. Принципових зауважень до роботи немає. 

 

8. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення. 

Дисертація й автореферат оформлені згідно існуючих правил ДАК МОН 

України. Разом з тим, дисертантці варто було б звернути увагу на таке: 



1. Згідно з вітчизняними нормами, при наведенні результатів дослідження у 

вигляді десяткових дробів потрібно застосовувати кому, проте автор 

відділяє цифри за допомогою крапки, як це прийнято у англомовній 

літературі.  

2. У розділі 2.3. “Методика зміни режимів функціонування NO-синтаз та 

активності NF-κB” доцільно було б більш детально обґрунтувати дозу та 

періодичність призначення щурам сполук, що застосовувалися для 

модифікації функціональної активності NOS та NF-κB. 

3. .В розділах 3 - 7 опис результатів власних досліджень дуже 

деталізований, наводяться показники, їх зміни у відсотках, що 

повторюють дані табличного матеріалу. Було б логічним представити 

матеріал не тільки у вигляді таблиць, а й у вигляді діаграм і графіків, що 

покращило б сприйняття матеріалу. 

4. Для кращої візуалізації результатів проведених досліджень та 

покращення сприйняття поданого матеріалу в розділі “Аналіз та 

узагальнення отриманих результатів” доцільно було б доповнити роботу 

концептуальною схемою відмінності у впливі нейрональної та 

індуцибельної ізоформ NO-синтази на стан окиснювальних процесів, 

вуглеводний, ліпідний метаболізм та систему гемостазу в організмі щурів 

за умов експериментального метаболічного синдрому. 

5. Подекуди зустрічаються граматичні та орфографічні помилки. 

Виявлені недоліки носять рекомендаційний характер і не зменшують 

актуальності, наукової новизни, теоретичної і практичної цінності роботи, 

оскільки вони є не принциповими. 

В порядку дискусії хотілося б почути відповіді дисертантки на такі 

питання:  

1. З чим на Вашу думку пов’язані відмінності у впливі нейрональної та 

індуцибельної ізоформ NO-синтази на стан окиснювальних процесів, 

вуглеводний, ліпідний метаболізм та систему гемостазу в організмі щурів 

за умов експериментального метаболічного синдрому? 



2. Ви повідомляєте про роль NF-κB фактора в розвитку експериментального 

метаболічного синдрому. Що це за фактор та яким чином Ви його 

визначали? 

3. Скажіть будь-ласка, чим принципово відрізняється експериментальна 

модель метаболічного синдрому, яка розроблена Вами від вже існуючих 

моделей, запропонованих іншими авторами? 

 

9. Рекомендації щодо використання дисертації в практиці. Одержані 

результати дисертаційної роботи Талаш Вікторії Володимирівни 

обґрунтовують доцільність використання вуглеводно-ліпідної дієти із 

застосуванням 20% розчину фруктози для відтворення метаболічного синдрому 

на білих щурах, призначення інгібіторів індуцибельної NO-синтази, L-

селенометіоніну та інгібіторів активації NF-κB як перспективних засобів 

корекції метаболічних та гемокоагуляційних розладів за умов МС, а також - 

доцільність клінічного дослідження ефективності застосування інгібіторів 

активації NF-κB, як ангіопротекторів, здатних попереджувати вільнорадикальні 

ушкодження артерій за умов метаболічного синдрому. 

 

10. Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертаційна 

робота Талаш Вікторії Володимирівни на тему: «Роль NO- та NF-κB –залежних 

процесів у патогенезі експериментального метаболічного синдрому», подану до 

захисту на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія, є самостійною завершеною 

науковою працею, у якій наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

актуального наукового завдання щодо з’ясування ролі компонентів системи 

оксиду азоту та транскрипційного ядерного фактора κB у механізмах 

порушення окиснювальних процесів, вуглеводного, ліпідного обмінів і 

гемокоагуляції в організмі лабораторних тварин за умов відтворення 

експериментального метаболічного синдрому.  



За актуальністю дослідження, новизною, теоретичною і практичною 

цінністю результатів дослідження, рівнем опублікування та оприлюднення 

результатів дисертація Талаш В.В. відповідає п.11 «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №567 

від 24 липня 2013 року, а дисертантка заслуговує на присвоєння їй наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна 

фізіологія.  

 

 


