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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 вченої ради Д 64.600.03 при Харківському національному 

медичному університеті 

 

Актуальність обраної теми дисертації  

 Метаболічний синдром (МС) належить до одного з найпоширеніших 

патологічних станів з великою кількістю ускладнень та високим рівнем 

летальності від них. МС об'єднує в собі ряд захворювань або патологічних 

станів, які проявляються комплексом метаболічних і  гормональних, які 

створюють підвищений  ризик розвитку цукрового діабету 2 типу, ішемічної 

хвороби серця, ішемічного інсульту.  

У літературі найбільш часто зустрічається низка окремих патогенетичних 

факторів: інсулінорезистентності, артеріальної гіпертензії,  ожиріння, 

дисліпідемії, хронічного субклінічного запалення, окиснювального стресу та 

порушення системи гемостазу, але до цього часу невирішеним залишаються 

питання, чи є метаболічний синдром «кластером» факторів ризику розвитку 

цукрового діабету  2 типу та серцево-судинних захворювань, чи в основі його 

патогенезу дійсно існує спільний компонент. Незрозумілими залишаються 

також питання з визначення головної ланки патогенезу МС, механізму розвитку 

та причинно-наслідкових зв’язків різних патогенетичних ланок у патогенезі 

основних компонентів метаболічного синдрому, що не тільки знижує 

ефективність лікування МС, а й робить недостатньо повноцінними комплексні 

програми його профілактики. 

З’ясування молекулярних механізмів, які лежать в основі розвитку МС, 

дозволить,напевно, розв’язати ці питання.  



Є точка зору, що NF-κB може розглядатися як детермінанта патологічної 

системи при розвитку МС, що включає розвиток усіх компонентів цієї 

патології. Проте недостатньо доведеною залишається ефективність різних 

підходів до зниження транскрипційної активності NF-κB з метою усунення 

молекулярної основи розвитку МС і зниження ризику серцево-судинних 

захворювань.  

Повідомляється, що роль ізоформ NO-синтаз у атерогенезі вже з’ясована, 

проте їхня участь у патогенезі метаболічного синдрому залишається 

нерозкритою.  

Припускається можливість взаємодії між NF-κB та системою оксиду 

азоту, проте інформація щодо взаємовідносин між системою оксиду азоту та 

функціональною активністю NF-κB, а також роль NO-синтаз, пероксинітриту та 

факторів транскрипції у механізмах локальних і системних метаболічних 

розладів досить суперечлива.  

До цього часу відсутні науково обґрунтовані підходи до визначення 

методів патогенетичної терапії з урахуванням корекції NO- та NF-κB-залежних 

процесів у організмі за умов метаболічного синдрому. 

З’ясування ролі NO-синтаз та NF-κB-залежних процесів у патогенезі 

експериментального МС дозволить розширити існуючі засоби попередження, 

лікування МС та профілактики його патологічних наслідків, що вказує на 

безперечну актуальність та своєчасність дисертаційного дослідження. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, а також вірогідність 

отриманих результатів  

Дисертація є самостійним фрагментом 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.  

Дисертанткою обрані експериментальні, біохімічні методи та методи 

дослідження гемостазу, які виконані на достатньому методичному рівні і 

дозволяють повністю досягти поставленої мети. Математико-статистичні 

методи дослідження дозволяють визначити вірогідність отриманих даних. 

Експерименти виконані на 85 білих щурах-самцях лінії Вістар масою 180-

230 г. При роботі з тваринами дотримувалися вимог “Європейської конвенції 

щодо захисту хребетних тварин, які використовуються в експерименті та інших 

наукових цілях” (Страсбург, 18.03.1986 р.), основних правил належної 

лабораторної практики GLP (1981), закону України № 3447-IV від 21.02.2006 р. 

"Про захист тварин від жорстокого поводження". 

Робота виконана зі застосуванням приладів, які пройшли державний 

метрологічний контроль. Матеріали, які використані в дисертації, повністю 

відповідають вимогам до первинної документації, розглянуті та затверджені 

комісією з етичних питань та біоетики.  

Використані методи дослідження відповідають сучасним вимогам. 

Методики дослідження, описані в роботі, можуть бути відтвореними і 

повністю відповідають меті та завданням дослідження.  

Результати дисертаційного дослідження добре й зрозуміло представлено у 

таблицях. Цифровий матеріал повністю базується на фактичних даних, що 

забезпечує достовірність отриманих результатів. Статистичне опрацювання 

даних проведено в повному обсязі. 

Автором представлені положення, висновки та рекомендації, що 

відповідають отриманим даним і являють собою логічний наслідок послідовно 

виконаних завдань дослідження. Висновки та практичні рекомендації чітко 

сформульовані, обґрунтовані на підставі рівня сучасної патофізіології та 

зіставленні з літературними джерелами. Високий ступінь статистичної 

обґрунтованості й вірогідності наукових положень, висновків та практичних 



рекомендацій обумовлений достатньою кількістю матеріалу дослідження із 

застосуванням комплексу експериментальних методів дослідження. 

Отримані результати дисертаційної роботи є актуальними, важливими та 

мають суттєву наукову новизну, що видно з достатньої кількості наведених та 

обговорених літературних джерел. 

Дисертацію побудовано за класичною схемою. Вона містить вступ, огляд 

літератури (складає 24 сторінки та містить 3 підрозділи), опис матеріалів і 

методів дослідження, 5 розділів з описом власних результатів дослідження, їх 

аналіз та узагальнення, висновки, практичні рекомендації, список джерел 

літератури. Дисертація викладена на 156 сторінках друкованого тексту, 

ілюстрована 34 таблицями та 2 рисунками. Наводяться посилання на 289 

джерел (обсягом 32 сторінки), з них 108 кирилицею та 181 латиницею.  

Характеристика змісту роботи  

У вступі відображено актуальність теми, зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами, сформульовано мету та завдання дослідження, 

визначено наукову новизну роботи та її практичне значення, надана інформація 

про особистий внесок здобувача, апробацію результатів дослідження, 

публікації, обсяг і структуру дисертації. 

В «огляді літератури», який складається із 3 підрозділів і викладений на 

24 сторінках тексту, проаналізовано значний обсяг даних сучасних досліджень 

стосовно етіології, патогенезу основних компонентів МС, особливостей NO та 

NF-κB – залежних механізмів та охоплює достатню кількість літературних 

джерел. Видно, що автор здатна кваліфіковано аналізувати інформацію 

літературних джерел зі свого наукового напрямку. Виокремлено основні 

проблеми, які недостатньо вивчені. Автор розкрила свою обізнаність у питанні, 

якому присвячена дисертаційна робота. Мета і завдання дослідження є 

логічними висновками основних положень огляду літератури. 

У розділі 2 «Матеріали і методи дослідження» наведена кількість та 

характеристика досліджуваних тварин, зазначені умови роботи з 

експериментальними тваринами, згідно зі стандартними нормативами біоетики. 



Детально викладені методики відтворення МС, введення речовин для 

модифікації функціональної активності NOS та NF-κB, методи лабораторних 

досліджень та методика оцінки системної чутливості до інсуліну. Застосовані 

автором експериментальні моделі та методи верифікації показників, що 

досліджуються, є сучасними і дозволяють успішно вирішити поставлені у 

дисертації завдання. Результати наукових досліджень підлягали статистичному 

опрацюванню за допомогою наведених автором стандартних методів.  

Розділ 3 присвячений вивченню змін окиснювальних процесів, ліпідного та 

вуглеводного обміну, гемокоагуляції в організмі щурів за умов відтворення 

експериментального метаболічного синдрому. Автор надає детальний опис 

патологічних змін, що розвинулись при утриманні білих щурів протягом 2 

місяців на вуглеводно-ліпідній дієті та використанні 20% розчину фруктози для 

пиття. Зміни концентрації ТБК-реактантів, активності супероксиддисмутази і 

каталази в крові, продукції супероксиду в гомогенаті тканин аорти щурів, 

концентрації церулоплазміну, глюкози, системної чутливості до інсуліну, 

ліпідного метаболізму та порушення системи гемостазу вказують на розвиток 

основних компонентів МС: інсулінорезистентності, вісцерального ожиріння, 

дисліпопротеїнемії, гіпертріацилгліцеролемії, системної запальної відповіді, 

окиснювального стресу, розвитку гемокоагуляції та пригнічення фібринолізу.  

Розділ 4 містить матеріали дослідження про роль ізоформ NO-синтаз у 

патогенезі порушень окиснювальних процесів, ліпідного та вуглеводного 

обміну, гемокоагуляції в організмі щурів за умов відтворення 

експериментального метаболічного синдрому. 

Для зміни функціонального стану NO-синтази протягом відтворення МС 

використовували селективні інгібітори нейрональної (7-нітроіндазол) та 

індуцибельної (аміногуанідин) ізоформ ферменту. 

Розділ 5 присвячений вивченню впливу субстрату NOS – L-аргініну на 

стан окиснювальних процесів, ліпідного та вуглеводного обміну, 

гемокоагуляції в організмі щурів за умов відтворення експериментального 

метаболічного синдрому.  



Розділ 6 присвячений з’ясуванню ролі пероксинітриту у патогенезі 

порушень окиснювальних процесів, ліпідного та вуглеводного обміну, 

гемокоагуляції в організмі щурів за умов відтворення експериментального 

метаболічного синдрому. Для його оцінки протягом відтворення МС автор 

застосовував скевенджер пероксинітриту L-селенометионін. 

У розділі 7 автор надає детальний аналіз ролі NF-κB у патогенезі 

порушень окиснювальних процесів, ліпідного та вуглеводного обміну, 

гемокоагуляції в організмі щурів за умов відтворення експериментального 

метаболічного синдрому. Для оцінки ролі NF-κB протягом відтворення МС 

автор застосовував інгібітори активації NF-κB: JSH-23 (4-метил-N-(3-

фенілпропіл)бензол-1,2-діамін) та метформіну гідрохлорид. 

У розділі “Аналіз та узагальнення результатів” подано професійний 

аналіз та синтез отриманих результатів, представлених в попередніх розділах 

роботи з доцільним порівнянням з даними літератури. Обговорення результатів 

дозволило автору підсумувати, що проведені дослідження вирішили основні 

завдання дисертації. 

Вважаю, що отримані в роботі наукові дані обґрунтовані, мета, 

поставлена в роботі, досягнута, завдання вирішені.  

Наукова новизна дисертаційної роботи 

Уперше виявлено, 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, а функціональна активність 

індуцибельної NO-синтази - посилює інсулінорезистентність, збільшує прояви 

дисліпопротеїнемії та гіпертріацилгліцеролемії, активує у крові білих щурів 

декомпенсоване пероксидне окиснення ліпідів, розвиток гіперкоагуляційних 

зрушень та порушення 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. 

Уперше виявлено, що застосування скевенджеру пероксинітриту L-

селенометіоніну за умов відтворення МС позитивно впливає на ліпідний 

метаболізм, обмежує в організмі щурів ступінь гіперкоагуляційних зрушень 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. Уперше з’ясовано механізми впливу JSH-

23 та метформіну гідрохлориду на порушення в системі гемостазу. 

Практичне значення одержаних результатів і можливі шляхи їх 

використання 

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, а також - 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 (м. Харків), Харківського 

національного медичного університету, у науково-дослідницьку роботу 



Науково-дослідного інституту генетичних та імунологічних основ розвитку 

патології та фармакогенетики Вищого державного навчального закладу 

України «Українська медична стоматологічна академія». 

 

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 з 

переліком МОН України), що реферуються міжнародними наукометричними 

базами даних РІНЦ, Index Copernicus International, Google Scholar, 1 стаття – у 

фаховому журналі за кордоном (Республіка Білорусь), 10 робіт опубліковано у 

матеріалах конгресів і конференцій. Автором одержано 1 патент України на 

корисну модель. У публікаціях відображено всі основні положення 

дисертаційної роботи. 

Автореферат дисертації за змістом і формою відповідає вимогам МОН 

України і містить усі основні положення дисертації. 

Зауваження щодо змісту й оформлення дисертації та автореферату 

Дисертаційна робота дає привід для наукової дискусії та має деякі 

недоліки. Зауваження, які виникли при аналізі дисертації не стосуються суті 

роботи і мають переважно редакційний та рекомендаційний характер.  

Зауваження та побажання: 

1. У розділі 2.3. «Методика зміни режимів функціонування NO-синтаз 

та активності NF-κB» доцільно було б більш детально обґрунтувати 

періодичність призначення щурам інгібіторів NO-синтаз та NF-κВ. 

2. Розділи 3-7 «Результати власних досліджень» ілюстровано 

виключно таблицями. Наведення діаграм і графіків сприяло б кращому 

сприйняттю матеріалу. 

3. У роботі проведено оцінювання продукції супероксидного аніон-

радикала мітохондріальним, мікросомальним та NOS електронно-

транспортним ланцюгом. Проте за умов запалення, гіперінсулінемії 



важливим джерелом цієї сполуки є НАДФН-оксидаза лейкоцитів, 

оцінення якої не проведено. 

4. Бажано було б у тексті висновків скорочення не використовувати. 

5. Наявні деякі орфографічні та стилістичні помилки. 

Зазначені недоліки та зауваження не мають принципового значення і 

ніяким чином не зменшують її загальну високу позитивну оцінку. 

Окрім того, хотілося б почути точку зору дисертанта на питання, що 

виникли в процесі рецензування: 

1. За якими критеріями Ви верифікували наявність метаболічного 

синдрому в експериментальних тварин? 

2. Як Ви можете пояснити патогенез розвитку метаболічного синдрому 

в експерименті при застосуванні Вашої моделі МС? Які, на Вашу думку, 

існують загальні ланки механізмів, до яких залучені компоненти системи 

оксиду азоту та сигнального шляху NF-κB? 

3. З чим, на Вашу думку, пов’язана здатність екзогенного L-аргініну 

коригувати дисліпопротеїнемію, пероксидне окиснення ліпідів та 

обмежувати гемокоагуляцію? 

Висновок щодо відповідності дисертації до встановлених вимог 

Дисертаційна робота Талаш Вікторії Володимирівни на тему: «Роль NO- 

та NF-κB – залежних процесів у патогенезі експериментального метаболічного 

синдрому» виконана за фахом 14.03.04 – патологічна фізіологія (медичні 

науки), згідно з паспортом спеціальності. 

Робота є завершеним і самостійним науковим дослідженням, актуальна, 

виконана на достатньому експериментальному матеріалі з використанням 

сучасних методів досліджень, містить оригінальні, принципові та суттєві, 

раніше не захищені наукові положення. 

Проведений аналіз показує, що дисертація Талаш Вікторії Володимирівни 

на тему: «Роль NO- та NF-κB – залежних процесів у патогенезі 

експериментального метаболічного синдрому» є кваліфікаційною науковою 

працею, у якій містяться нові науково обґрунтовані результати проведених 



здобувачем досліджень, які розв’язують конкретне наукове завдання, що має 

істотне значення для медичної науки, а саме 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. 

Вважаю, що робота Талаш Вікторії Володимирівни на тему: «Роль NO- та 

NF-κB – залежних процесів у патогенезі експериментального метаболічного 

синдрому» відповідає вимогам п.11 «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2013 р. № 567, а її автор 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. 

 

 

 


