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1. Актуальність теми дисертації 

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НЖХП) — це самостійна 

нозологічна одиниця, яка за класичними уявленнями представляє собою 

поліетіологічний дифузний дисметаболічний процес, що триває понад 6 

місяців та включає жирову дистрофію гепатоцитів, паренхіматозну 

лімфогістіоцитарну інфільтрацю та гіперплазію  перисинусоїдальних 

зірчастих клітин, а також фіброз при збереженні структури печінки. До 

НЖХП відносять жирову дистрофію, жирову дистрофію із запаленням та 

ушкодженням гепатоцитів — неалкогольний стеатогепатит та фіброз із 

можливістю прогресії до цирозу, а у деяких випадках до гепатоцелюлярної 

карциноми. 

НЖХП в розвинутих країнах реєструється у 20-35% дорослого 

населення, а у жінок віком понад 40 років – у 75% випадків. За даними 

дослідження NHANES III (Third National Health and Nutritional Examination 

Survey) поширеність жирової дистрофії печінки становить 16% випадків при 

нормальній масі тіла та до 76% при ожирінні. При цьому переважне значення 

має абдомінальний тип ожиріння. В нормі ліпіди складають 1,5 % маси 

печінки. Жирова хвороба печінки розвивається при тривалому 

перенавантаженні печінки ліпідами у концентрації понад 5 %. Пояснення 



 

патогенезу НЖХП було запропоновано С.Р. Day та O.F. James у 1998 році у 

вигляді теорії двох ударів: перший (жирова дистрофія печінки) відбувається 

при надмірному накопиченні триацилгліцеролів у гепатоцитах, при другому 

(стеатогепатит) продукти окислення ліпідів пошкоджують паренхіму. 

Прогресування  запалення активує процеси фіброгенезу та розвитку цирозу. 

Останнім часом все більше поширюється думка про недоцільність 

використання терміну «неалкогольна» вважаючи нез’ясованим уявлення, про 

те, яка саме доза алкоголю у даної людини може викликати специфічну 

дегенерацію печінки. Більш доцільним є використання поняття «метаболічної 

жирової хвороби печінки та метаболічного стеатогепатиту», в етіології якого 

важлива роль належить аліментарним факторам, таким як високожирові 

раціони, споживання жирів з високим вмістом насичених жирних кислот, 

недостатнім споживанням антиоксидантних вітамінів. 

На думку автора, патогенетичне значення гіпергомоцистеїнемії (ГГЦ) 

за НЖХП з точки зору «множинного удару» потребує подальшого вивчення. 

Роль інсуліноподібного фактору росту-1 (IGF-1) та газотрансміттеру гідроген 

сульфіду Н2S як чинників, що можуть визначати репараційний потенціал 

гепатоцитів, в біохімічних механізмах НЖХП, асоційованої з ГГЦ, поки не 

з’ясована. 

У зв’язку з наведеним, вдосконалення профілактики й лікування  

НЖХП на основі патогенетичних механізмів, які враховують роль IGF-1 та 

Н2S на функції  печінки має важливе наукове та практичне значення. Вплив 

гіполіпідемічних засобів на вміст H2S, IGF-1 та інші чинники «множинного 

удару» залишається відкритим. Отже, тема дисертаційної роботи, обрана 

Некрут Д.О., актуальна, а виконане науковцем дослідження – вчасним та 

необхідним. 

 

2. Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими 

науковими програмами 

Дисертаційна робота виконана в рамках планової НДР кафедри 



 

біологічної та загальної хімії Вінницького національного медичного 

університету імені М.І. Пирогова «Вплив екзогенних та ендогенних чинників 

на обмін гідроген сульфіду та асоційованих з ним метаболічних процесів в 

нормі та при патології» (№ держреєстрації  0113U006461) та НДР кафедри 

клінічної фармації та клінічної фармакології «Органопротекторна 

ефективність та безпека метаболічних коректорів в терапії коморбідних 

патологічних станів» (№ держреєстрації 0114U000195). Автор є 

співвиконавцем вказаних тем. 

 

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна 

Завдання дослідження цілком відповідають поставленій меті. Побудова 

та організація роботи логічні та послідовні. У лабораторних дослідженнях 

застосовані сучасні об’єктивні методики, які адекватні поставленим 

завданням. Було виконано експериментальні дослідження на 156 білих 

статевозрілих лабораторних щурах-самцях масою 210-280 г. Результати 

досліджень опрацьовані статистичними методами аналізу, що забезпечило 

високу вірогідність сформульованих наукових положень, висновків і 

практичних рекомендацій. 

 

4. Новизна дослідження та одержаних результатів 

Некрут Д.О. на підставі даних проведених досліджень обґрунтувала, 

що при застосуванні високожирової дієти у поєднанні з введенням 

тіолактону гомоцистеїну упродовж 60 діб значно підвищується сироватковий 

рівень гомоцистеїну, збільшується індекс маси тіла, сумарної маси 

внутрішнього жиру та індексу ожиріння,  посилюється стеатогенний та 

профіброгенний ефект, розвивається оксидативний стрес, знижується вміст 

Н2S в печінці та зменшується рівень IGF-1 в сироватці крові.  Препарат ω-3 

ПНЖК зменшував акумуляцію нейтральних жирів та холестеролу, 

підвищував вміст фосфоліпідів, зменшував оксидативний стрес, знижував 



 

вміст вільного гідроксипроліну в печінці. Симвастатин зменшував вміст 

холестеролу та активність NADPH-оксидази в печінці. ПНЖК більш 

ефективно, ніж симвастатин, знижував рівень гомоцистеїну та підвищував 

вміст Н2S в печінці. Рівень IGF-1 в сироватці крові підвищувався при 

застосуванні ПНЖК і знижувався при застосуванні симвастатину. У щурів з 

НАЖХП, асоційованою з ГГЦ, реєструвались більш виражені морфологічні 

зміни печінки, ніж у щурів з НАЖХП. Застосування препарату ПНЖК 

викликало зменшення гістологічних ознак жирової дистрофії та 

некрозапальних змін в печінці, в той час як застосування симвастатину 

справляло незначний антистеатозний ефект. 

 

5. Практичне значення результатів дослідження 

Проведені дослідження поглиблюють сучасні уявлення про роль IGF-1 

та H2S в біохімічних механізмах прогресування НЖХП, асоційованої з ГГЦ, 

та окреслюють нові біохімічні маркери ефективності антистеатозної та 

антифіброзної фармакотерапії. Обґрунтовано перспективність застосування 

препарату омега-3 поліненасичених жирних кислот (епадолу-нео) для 

лікування НЖХП, асоційованої з ГГЦ, та встановлено недостатню 

ефективність симвастатину за цих умов. Розроблена нова модель НЖХП з 

прискореною трансформацією стеатозу у стеатогепатит шляхом застосування 

високожирової дієти та одночасного введення тіолактону гомоцистеїну. 

Практичне значення результатів даного дослідження підтверджується 

патентами України на корисну модель (№ 109085; №119010). 

Результати дослідження впроваджені в наукову роботу та навчальний 

процес кафедр біологічної та загальної хімії, фармакології, патологічної 

фізіології Вінницького національного медичного університету ім. 

М.І.Пирогова; кафедри медичної, біоорганічної та біологічної хімії ДВНЗ 

«Українська медична стоматологічна академія»; кафедри фармакології з 

клінічною фармакологією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського», біологічної хімії Львівського 



 

національного медичного університету ім. Данила Галицького, біологічної 

хімії Харківського національного медичного університету МОЗ України. 

 

6. Загальна характеристика роботи 

Оформлення дисертації відповідає сучасним вимогам. Дисертація 

викладена на 198 сторінках (основна текстова частина - 140 сторінок) і 

включає вступ, огляд літератури, опис матеріалів та методів дослідження, 

власні дослідження, аналіз і узагальнення одержаних результатів, висновки, 

список використаних літературних джерел, що включає 316 найменувань (82 

кирилицею, 234 латиницею), додатки. Робота ілюстрована 21 рисунком та 29 

таблицями. 

В огляді літератури представлено дані про визначення нозології 

неалкогольної жирової хвороби печінки, показана клінічна характеристика їх 

різних форм. Розглянуті основні версії розвитку неалкогольного 

стеатогепатиту та роль гіпергомоцистеїнемії в механізмах ушкодження 

печінки. Висвітлено сучасний стан проблеми профілактики і лікування 

неалкогольного стеатогепатиту. Обґрунтована доцільність пошуку нових 

засобів з гепатопротекторною та антистеатозною активністю. 

Розділ «Матеріали, моделі та методи дослідження» відображає загальні 

характеристики предмету та об’єкту досліджень, а також включає стислий 

опис використаних методів дослідження. Були використані біохімічні 

(визначення активності ензимів та концентрацій метаболітів), 

імуноферментні (визначення вмісту інсуліноподібного фактору росту-1, 

гомоцистеїну, туморнекротичного фактору α), патофізіологічні, 

фармакологічні, морфологічні, статистичні. 

У розділі 3  «Біохімічні механізми прогресування експериментальної 

неалкогольної жирової хвороби печінки, асоційованої з 

гіпергомоцистеїнемією», Некрут Д.О. обґрунтувала, що при застосуванні 

високожирової дієти у поєднанні з введенням тіолактону гомоцистеїну 

упродовж 60 діб значно підвищується сироватковий рівень гомоцистеїну, 



 

збільшується індекс маси тіла, сумарної маси внутрішнього жиру та індексу 

ожиріння, посилюється стеатогенний та профіброгенний ефект, розвивається  

оксидативний стрес, знижується вміст Н2S в печінці та зменшується рівень 

IGF-1 в сироватці крові.   

Наступний (четвертий) розділ присвячений дослідженню впливу 

симвастатину та омега-3 поліненасичених жирних кислот на чинники 

прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки, асоційованої з 

гіпергомоцистеїнемією. 

У п’ятому розділі наведено результати дослідження впливу 

симвастатину та препарату омега-3 поліненасичених жирних кислот на 

морфологічний стан печінки у щурів з неалкогольною жировою хворобою 

печінки, асоційованою з гіпергомоцистеїнемією. 

Наступний (шостий) розділ присвячений аналізу та узагальненню 

результатів дослідження в якому Некрут Д.О. детально та обґрунтовано 

співставила отриманні результати з сучасною науковою літературою.  

Зауважень до власних розділів дослідження не має. 

Висновки та практичні рекомендації логічно випливають із  

обговорення отриманих результатів і відповідають меті та завданням 

дослідження, узагальнюючи основні положення роботи. 

Аналіз дисертаційної роботи за допомогою інтернет-ресурсу 

(www.strikeplagiarism.com) засвідчив високий рівень унікальності 

авторського тексту (коефіцієнт подібності 1 - 9,9%, коефіцієнт подібності 2 – 

0,6%).  

 

7. Повнота матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті 

За темою дисертації опубліковано 26 наукових праць, з них 7 статей у 

наукових фахових виданнях ДАК України та 1 стаття у науковому 

періодичному виданні іншої держави (в тому числі 4 – у міжнародних 

наукометричних базах), 16 тез в матеріалах з’їздів та конференцій, 2 патенти 



 

України на корисну модель. 

Автореферат відображає основні положення наукової праці, детально 

висвітлює наукову новизну, теоретичне та практичне значення роботи. 

Анотація дисертації стисло відображає основні положення наукової праці та 

узгоджується із змістом автореферату. Наведені наприкінці дисертації 

додатки містять перелік друкованих робіт та оприлюднень автора, який 

відповідає автореферату. 

 

8. Зауваження до дисертації та автореферату щодо їх змісту і 

оформлення 

На нашу думку, у тексті дисертації трапляються стилістичні недоліки, а 

у авторефераті – недоліки у термінах на українській мові. На наш погляд, не 

вдалим є використання терміну «Лікування» по відношенню до 

експериментальних тварин, краще «Корекція». Однак вказані критичні 

міркування не зменшують науково-теоретичного і практичного значення 

дисертації Некрут Д.О. та цінність отриманих результатів. 

У порядку наукової дискусії вважаємо необхідним обговорити таки 

запитання: 

1. Які механізми порушують інсуліновий сигналінг, що спричиняє 

розвитку інсулінорезистентності за умов введення тіолактону гомоцистеїну 

на тлі перевантаження організму тварин екзогенними жирами? 

2. За результатами Ваших досліджень гіпергомоцистеїнемія 

справляла більш значний профіброгенний ефект, ніж ВЖД. Як Ви вважаєте 

за рахунок яких провідних механізмів? 

3. Чи можливо стверджувати про профіброгенний ефект 

гіпергомоцистеїнемії на тлі ВЖД визначаючі вміст вільного гідроксипроліну, 

який є маркером підвищеного катаболізму колагенових білків та не 

відображає швидкість їх біосинтезу?  

4. Чому обрали 28 діб для корекції препаратом ω-3 ПНЖК  у щурів з 

неалкогольною жировою хворобою печінки, асоційованою з 



 

гіпергомоцистеїнемією? Чи достатньо такий термін для таких 

експериментальних тварин? 

 

9. Рекомендації щодо використання результатів дослідження в 

практиці 

Розроблена нова модель НЖХП з прискореною трансформацією 

стеатозу у стеатогепатит шляхом застосування високожирової дієти та 

одночасного введення тіолактону гомоцистеїну. Практичне значення 

результатів даного дослідження підтверджується патентами України на 

корисну модель (№ 109085; №119010). Експериментальна модель НЖХП, 

асоційованої з гіпергомоцистеїнемією може бути використана для 

доклінічної апробації антистеатозних лікарських засобів. 

 

10. Відповідність дисертації вимогам, які пред’являються 

На основі всебічного аналізу представленої роботи можна прийти до 

висновку, що  дисертація Некрут Дар’ї Олександрівни на тему «Роль 

інсуліноподібного фактору росту-1 та гідроген сульфіду в механізмах 

прогресування і корекції неалкогольної жирової хвороби печінки, 

асоційованої з гіпергомоцистеїнемією», яка виконана у Вінницькому 

національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова під керівництвом 

професора Заічко Н.В., є самостійною, закінченою науковою працею, 

проведеною на високому методичному рівні з використанням сучасних 

методів дослідження, в результаті чого отримані цінні дані та сформульовані 

положення, які роблять суттєвий внесок у справу профілактики та лікування 

хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки.  

Дисертація відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 

24 липня 2013 р. (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету 

Міністрів  № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 

27.07.2016р.); «Вимогам до оформлення дисертації», затверджених наказом 



 

Міністерства освіти і науки України №40 від 12.01.2017 р. а її автор Некрут 

Дар'я Олександрівна заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.32 –  медична біохімія. 

 

 


