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Актуальність теми.  Збільшення тривалості життя населення 

Землі, у тому числі і України, призводить до поширення захворювань, 

частота яких збільшується з віком. До таких хвороб належить 

ревматоїдний артрит, розповсюдженість якого постійно зростає, а  біля 

70% осіб з цим захворюванням стають інвалідами. Тому успішне 

лікування даного захворювання необхідне для вирішення нагальних 

медико-соціальних проблем.  

У розвитку остеопорозу при ревматоїдному артриті важливу роль 

відіграють багато факторів, серед яких вирізняються імунозапальні 

порушення. Основою запалення є каскад біохімічних та імунологічних 

процесів, які регулюються багатьма гуморальними медіаторами. 

Процеси при ревматоїдному артриті обумовлені загальними 

механізмами, в основі яких лежить дисбаланс між продукцією 

«прозапальних» («проостеопоретичних») і «антизапальних» 

(«антиостеопорозних») цитокінів. Серед останніх особливе значення має 

ІЛ-6 – мультифункціональний глікопротеїн, який координує імунні і 

запалювальні процеси, онкогенез і гемопоез. Його вважають важливим 

медіатором гострої фази запалення, оскільки він індукує синтез 

гострофазних білків, в т.ч. С-реактивного білка. 

 



Оскільки на сьогодні не існує ефективної малотоксичної терапії 

цієї патології, актуальність теми дисертаційної роботи Малишевої Х.В., 

яка присвячена ролі прозапальних цитокінів ФНПα, ІЛ-6 та ін., а також 

механізмам диференціювання мезенхімальних стовбурових клітин і 

активності продуктів деяких протоонкогенів (PTTG1, PTTG-BP1) у 

розвитку ревматоїдного артриту, не викликає сумнівів. 

 

 

 

Ступінь обґрунтованості і достовірності положень, висновків 

та рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх новизна. 

Свідченням достатньої обґрунтованості та достовірності 

отриманих у дисертації результатів і зроблених висновків є високий 

методичний рівень роботи і вдале поєднання сучасних методичних 

підходів широкого діапазону. У розділі «Матеріали і методи» описано 

використані методи визначення активності ферментів, молекулярно-

біохімічні методи, методи культивування і трансдукції клітин та 

гістохімічні і статистичні методи. 

Серед результатів дослідження автора дисертації слід відзначити 

ті, що мають пріоритетне значення. Уперше встановлено, що 

пригнічення експресії гена ІЛ-6 підсилює ранні і пізні стадії 

остеобластної диференціації мезенхімних стовбурових клітин, тоді як 

експресія гена РTTG-BP1 гальмує (інгібує) ці процеси, а дефіцит 

експресії мРНК генів  PTTG1 і  PTTG-BP1 підсилюють остеобластну 

диференціацію цих клітин. Вперше показано, що ІЛ-6 (разом із іншими 

модуляторами) виявляє кооперативний інгібувальних ефект щодо 

остеогенного сигнального шляху Wnt. Важливими є дослідження, які 

свідчать про активність похідних 4-тіазолідинону нового покоління 



підсилювати остеобластну диференціацію мезенхімальних стовбурових 

клітин. Дані автора про те, що заморожування препаратів 

рекомбінантних МПК не знижує їх остеоіндуктивні властивості, важливі 

також для практичного застосування при індукції остеобластної 

диференціації in vitro, регенерації кісткової тканини і створення 

регенеративних кісткових матриксів. 

Висновки роботи чітко сформульовані і логічно випливають з 

аналізу отриманих експериментальних даних. Наукові положення і 

результати дисертаційної роботи повністю викладені у 7-ми статтях у 

міжнародних журналах і фахових виданнях України, які входять до 

наукометричних баз даних (6 із яких є у базі Scopus), та апробовані на 

міжнародних і вітчизняних наукових конференціях. Зміст автореферату 

повністю відповідає змісту дисертації. 

 

 

Зауваження щодо змісту дисертації та загальний висновок.  

Проведені Малишевою Х.В. експериментальні дослідження 

повністю відповідають меті дисертаційної роботи, а отримані дані 

дозволяють вирішити  поставлені у роботі завдання. Разом з тим 

виникають деякі зауваження і запитання, відповіді на які сприятимуть 

глибшому розумінню отриманих авторкою даних. 

1. Чому при визначенні активності лужної фосфатази у лізатах 

клітин різних ліній не виконано перерахунок на вміст (концентрацію) 

білка у цих лізатах? Чому авторка вважає, що зростає саме активність 

фермента, а не збільшується його кількість за рахунок зростання 

кількості клітин в культурі (кількість клітин лінії C2C12 подвоюється 

щодоби)? 

 



2. Як пояснити зростання активності лужної фосфатази майже у 4 

рази за впливу  МПК2/7 у співвідношенні 75%:25%, що представлено на 

рис. 3.2, порівняно з рис. 3.3 (с. 76, 78). 

3. Із рис. 3.3 не зовсім зрозуміло, які результати порівнюються і 

що слугує контролем, оскільки рівень pcDNA3 (перший стовпчик) 

містить позначку вірогідності (***), а рівень МПК 2/7 - 85%:15% не має 

відповідних позначень. Бажано додати у підпис до рисунку групи 

порівняння. 

4. Як можна пояснити, чому клітини лінії КS483 100% гинули за 

дії ФНПα, а клітини лінії C2C12 – зберігали життєдіяльність?  

5. У роботі не описано, яку методику використовували для оцінки 

інтенсивності гістохімічного забарвлення алізариновим червоним S 

ділянок мінералізації. Бажано пояснити це більш детально?  

6. У підпису до Рис. 3.8 зазначено, що в клітинах лінії NIH-3T3 

експресується Wnt-специфічна репортерна люциферазна касета Bat-Luc, 

ген Wnt3а і ген DKK-1, тоді як на самому рисунку позначено тільки 

експресію гена DKK-1. Чи була експресія гена Wnt3а у цих клітинах? 

7. Для оцінки цитотоксичної дії синтетичних сполук Les4368, 

Les4370, Les3882 і Les3288  бажано було б використати хоча б два 

методи визначення показників життєздатності і проліферативної 

активності клітин, наприклад, МТТ-тест, здійснений у роботі, і 

підрахунок кількості живих і мертвих клітин після забарвлення  

трипановим синім. Ці результати більш чітко відобразили б зміну 

кількості клітин, а не лише засвідчили зміну  активності дегідрогенез 

(результати МТТ-тесту) за впливу досліджуваних сполук. 
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