
BtarYK o$iqifinoro orIoHeHTa Ha Ar{ceprartifiuy po6ory O.C. llaeroeoi
<<K.nroqoei nporeiur.l o6rvriuy riauiuy ra Qyunqiona.nruufi craH HepBoBrrx

rc.rrirnn ra piuroi ga6erneqeuocri opraHiruy nirarvriHoru B1>>,

npeAcraBJreHy na rgo6yrrq HayKoBoro cryrreHfl KaHAug.ara 6io"rroriqurrx HayK

ra cneqia.nruicrro 03.00.04 - 6ioxirvriq

lucepraqifiHa po6ora O.C. llasroeoi rprlcB,rrqeHa Br4BrreHHro suiu, rqo

ni46yrarorbc,f, B HepBoBr4x ruirznax 3a yMoB aeSiqwry eiraruiHy 81, a. raKolx
rloluyKy Mo)KJIIIBLIx cnoco6in ix roperqii. Cria 3a3naqurv. rqo oAr,rH s HaftAaeHimzx

npurna4in se'x:ry xapqyBaHHs 3 HeBpororiqnunar4 3axBoproBaHH.f,Mr4 uos'sgaHuft g

riauinou - repttrl4M is nigxpzrrx siraNainia. Oxpiu qroro, npr4rrr4naMra riarrain-

4eSiqranrux craHis Moxtyrb 6yru Aesri nirapcrri saco6u a6o inrurafi

Hecrlpl4flTJlusnfa BTIJIIIB, a raKox{ amororisu. IcHyroui yxueuufl, rrlo Qopvrynanracr
BrpoAoBlt 3HaqHoro ,uacy, cnigvarr npo BrlKrrorrHy ponb rianriny y po3BrrrKy

nefipo4ereHeparl,IBHl4x uaronorifi i nra:yrorr Ha uexanigur,r, flon'-a3aHi 3

nexo$epnaeHrHLlMl4 i roSepveHrHlrMr4 Synnqiruu eiraNaiHy Br, fioro rpaucroproM,
MolKJIt4BrIMIl [eperBopeuHrMrr, a raKox He B ocraHHro r{epry oco6rfisocr.f,Mr4

crpyKrypHo-Synrqionalrsoi opraHi:ar1ii HepBoBrlx rnirus. OAuax s'lcyeauHx
rIpI4r{lIH, qepe3.sri Hecra.ra ei:rauiuy Br Qoprnrye a6o crrprafle po3Br4TKy uaroloriqnux
cranie, Bce Iqe e AffIeKI4M ni4 nzpirueHHr. Touy reMa Ar4ceprarlifiHoi po6oru O.C.

llasroeoi, frlra crocyerbct BLIBqeHH.f, KJrrorroBrrx nporeinin o6uiuy riavriuy ra

QynrqioHaJlbHoro craHy HepBoBr4x rrirns sa pisHoi sabesneqesocri oprauisnay

nirarraiuou 81, e aKTytulbHoto Ars 6ioxiuii xr QyngaMeHTzurbHe gocni4xeuux i
BDIIJII,IBoIo Ant MeALIIII4HII y SopuynauHi uosux [paKTr4quux nigxoAis. BuroHaHa
podora 6yla .racrvHolo nJIaHoBt4x HAP y paMKax ni4orraunx reM y siaairi 6ioxiuii
siraNaiHis i roen:nuin Incrzryry 6ioxinail irra. O.B. llzuua4ina HAH Vrpaiuvr, a

raKox uayronoi rpolpaMn FEBS.

Kffo'Iosa i4er sallaHoBaHl4x AocriAxenr O.C. llasrosoi noJr-r{raJra s oqiuui
Hasnuocri ra xapaKrepy svrin, ari ni46yBarorbcs upu aniraMinosHrax crauax i sKi

crocylorbcx nporeiHin Hepnoslax KrirnH, IrIo 6epyrr yqacTb y rpaHcrroprynauni
riauiuy qepe3 nrzrMarr'tqHy uenr6pauy i cunresi TIo, ra oKpeMr4x

uefipocnequSiunux uporeiHie lll4rocKeJrery. y ni4noni4nocri Ao rl6oro 6yno

c$opuynroBaHo ptA 3aBAaur, mi crocyBaJrr.rcr xapaKrepvcrr4Kr{ nao4elefi ae$iqur},
riarvriny 3a fioro sNaicroNa ra nnaicrona TAo y neqinqi Ta Mo3Ky, 3a peAoKc-

;;iria

Hauior,rarluoi axa.aertii Hal'x l'ti1:ain tt



показниками, за вмістом транспортера тіаміну (THTR-1) і експресією його 

гену, за вмістом, активністю і локалізацією тіамінпірофосфокінази, а також за 

вмістом окремих нейроспецифічних протеїнів цитоскелету астроглії та нейронів 

у трьох відділах мозку. 

Всі наукові положення, що викладені в дисертаційної роботи О.С. Павлової, 

є обґрунтованими. Вони стосуються як методологічних рішень в процесі 

експериментальних досліджень, так і отриманих результатів. В дисертації 

подано огляд літератури, достатній для зазначеної теми, об’єктів і предмету 

дослідження. У другому розділі подано інформацію про матеріали і методи, а 

третій, що складається з чотирьох підрозділів, вміщує результати досліджень і їх 

обговорення. Добре виглядає заключна частина, в якій результати дослідження 

систематизовано для наступних висновків.  

Всі результати є достовірними. Вони отримані з використанням різних 

методів, таких як спектрофотометрія, спектрофлюорометрія,  вестерн-блот 

аналізу, імуноцито- та імуногістохімія, конфокальна мікроскопія і деякі методи 

молекулярної біології. Результати досліджень аналізувалися за допомогою  

методів математичної статистики, а їх обговорення грунтувалося на значній 

кількості проведених експериментів. 

Всі авторські формулювання щодо наукової новизни одержаних результатів 

є об’єктивними. Варто відзначити, що вперше виявлено протилежно спрямовані 

зміни (підвищення вмісту транспортера тіаміну THTR-1 і пригнічення 

функціональності тіамінпірофосфокінази та експресії їх генів) у різних відділах 

мозку за умов В1-гіпоавітамінозу та В1-авітамінозу. Разом з тим, у випадку 

моделі хронічного алкоголізму, спостерігається зниження у визначених 

параметрах обох протеїнів. Ці результати свідчать про іншу, ніж за умов 

авітамінозу, етіологію виникнення дефіциту тіаміну при хронічному вживанні 

алкоголю. Порівняльне дослідження редокс-стану в тканині мозку за умов В1-

авітамінозу і гіповітамінозу показало, що повне або часткове відновлення змін у 

протеїнах, що досліджуються,  при одноразовому введені високої дози тіаміну 

спостерігається лише за відсутності в тканині мозку ознак окислювального 

стресу. Вперше, за зниженням вмісту гліального фібрилярного кислого протеїну, 

продемонстровано підвищену чутливість астроцитів до тіамін-дефіцитних станів 

різного ступеня та їх зворотність при одноразовому введенні вітаміну.  

Функції тіаміну і пов’язаних з ним протеїнів не можуть не привертати увагу 

в практичному плані, оскільки функціональні порушення тіамінзалежних 

процесів в нервових клітинах тісно пов’язані з виникненням або перебігом таких 

захворювань, таких як хвороба Лея, синдром Верніке-Корсакова, хвороба 



Альцгеймера і хвороба Паркінсона. Наприклад, між класичним дефіцитом 

тіаміну та хворобою Альцгеймера існує багато подібностей, оскільки вони 

пов'язані з когнітивним дефіцитом та зниженням метаболізму глюкози в мозку, 

а в доклінічних моделях В1-авітаміноз може також привести до відкладення 

амілоїдних бляшок та гіперфосфорилювання тау-протеїнів. При цьому відомо, 

що надлишок тіаміну зменшує подібні патології, однак, особливістю підходу, 

запропонованого в дисертації, є використання надлишку тіаміну з препаратом 

Метовітан. Запропонована комбінація двох препаратів (висока доза тіаміну та 

препарат Метовітан) може бути застосована для профілактики та лікування 

нейродегенеративних патологій, які індукуються або супроводжуються 

дефіцитом тіаміну.  

Принципових зауважень щодо дисертаційної роботи О.С. Павлової немає. 

Дисертація має логічний виклад, вона проілюстрована необхідними рисунками і 

таблицями. При цьому можна зазначити наступне.  

1. В роботі відзначаються закономірності, що стосуються участі тіаміну в 

механізмах, пов’язаних із запобіганням або нормалізацією окиснювального 

стресу в тканинах мозку, в тому числі при  біосинтезі тіамінпірофосфокінази. 

Йдеться про обмежене, але постійне надходження тіаміну, а також одноразове 

введення високої дози тіаміну до організму при тіамін-дефіцитних станах. Разом 

з тим, питання про те, яким чином В1-авітаміноз ініціює порушення редокс-

балансу або опосередковано пов’язаний з його формуванням, також могло б бути 

корисним для інтерпретації механізмів описаних в роботі ефектів.  

2. Значною заслугою дисертаційної роботи є продемонстрована 

зворотність патологічних змін введенням високих доза тіаміну одночасно із 

препаратом Метовітан. Однак у тексті дисертації бракує інформації щодо 

можливих механізмів впливу складових цього комплексного препарату як 

потенційного антиоксиданта.   

3. Деякі друкарські помилки та невдалі вислови у тексті зустрічаються, 

наприклад, на стор.  26, 30, 39, 41, 46, 47, 52. 

Однак, ці зауваження не мають загального характеру і жодною мірою не 

впливають на високу позитивну оцінку дисертаційної роботи. Загалом, 
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AllcepralliftHa po6ora O.C. llasnonoi BLTAa€rbc.s qinecnpxMoBaHr4M

$yuAarr,reHTiulbHuM 4ocli4xeHrurM i uae 3aBeprrreHnfi xaparcrep. Boua uae qirro
c$oplvrynroBany HayKoBy Mery i ni4uoni4no Ao rrocraBJreHr4x 3aBIaHb nnrirqye

orpznraui pe3ynbraru ra ix o6ronopennr. ,{zcepraqix e Aoclrrb 3HaqHoro sa o6cxrola

orpllMaHoro rraarepiany i, 6esyuonno, e KoMrrJreKcHrrM 4ocnigxeHH.f,M y rlboMy

Hauprvri. Bucnosrvr AvrcepraqifiHoi po6oru qimovr nzeaxeHi. OcnoeHi peeynrraru

ALIcepraIIii O.C. Ilannonoi ouy6lixoBaHo y 7 crarmx i 6 re3ax 4ononi4eft. Hayrconi

ny6nircaqii uosHicuo ni46znatorr sN,Iicr rpeAcraBlenoi Ar{ceprarlii. fononni
IIoJIoxeHHs Ar{cepraqii i anropeQepary i4eurn.tri.

lli4cynaonyrcrlli BLIKJIaAeHe Bulqe, MolKHa :po6zru Br.rcHoBoK, rrlo 4zcepraqix
O.C. flasnoeoi e 3aBeplxeHorc npaltrerc, B srcifi orpr{MaHo Hosi HayKoBo

o64pynronani pe3ynbrarLl B o6nacri 6ioxivii, Ir1o B cyrcynnocri nupiuryroru

KoHKperHy HayKoBy sa4a,ty, noB'.fl3aHy 3 xapaKTepr4crrlKoro rpaHcnoprepa riarrainy

THTR-I i riauiHuipo$oc$oKiHasu ra MapKepHr4x nporeinin qLrrocKenery HepBoBLrx

rlirzu 3a yMoB 4e$iqNry riauiny pi:noi erionorii. Eepyvu Ao yBarr4 arryanrnicrr
o6panoi TeMLI, .4ocronipnicrr, HoBI{3Hy i nparrz.ure 3HaqeHHs orpnMaHlrx

pesymrarin, a raKo)K o6qpynronanicrr c$opvrynboBaHrrx HayKoBr,rx rroJrox{eHb i
sucuosrciB, BBalKaIo, r{o AucepraqifiHoi po6ora <<Knro.roBi nporeinz o6uiny riavriHy

ra Qyuxqiosamuufi cran HepBoBI4x ruirun :a pisHoi sa6esne.{eHocri opranisuy

siraNaiHoNa 81) uonHicrro siAuosiAae BI{MoraM rrrr. 9, 10, 12 Ta 13 <llopx4rcy

rpr{cyAxeHH-rr HayKoBLIX crynenin>>, 3arBepA)KeHoro rrocraHoBoro KMV J\rs 656 sia

24.07.2013 p. (ai svriHarr,rz, BHeceHLrMu sriAHo 3 rrocraHoBaMlr KMy J\|l 1159 nia

19.08.2015 p. ra }lb 567 nia 27.07.2016 p.), a O.C. llasrona 3acnyroBye Ha

rrpr4cyAx(eHHr HayKoBoro cryleHs KaHAuAara 6iororiqnux HayK sa cueqianrnicrro

03.00.04 - 6ioxirrais.

O$itltir*rufi onoHeHr -
rrJr. -Kop. HAH Vxpaiwvt,

AoKrop xivri.rHl4x HayK, trpo$ecop,

AnpeKrop IHcrnryry 6iooprani'IH

Ta Ha$roxinnri lM. B.n. Kyxapx A.I. BoBK
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