
ВЦЗИВ ОФIЦIЙНОГО ОПОНЕНТА
на дисертадiйну роботу Мархонь Наталi Олександliвни

<нейрофарм€lкологiчна астивнiсть фiтоекстрастiв та екстракту матоIIного молочка
За )rMoB експеримеЕтальIIого метаболiчного синдропdу), що ii подано
ДО спецiаrriзованоТ вченоi р4ди Д 26.550.01 при ,Щержавнiй устшrовi
КIНСтиryт фармакологiТ та токсикологii FIAMH Украiни> дIя захисту

на здобуття наукового ступеня кандидата бiологiчних Ha)rk
за спецiапьнiстю 14.03.05 - фармакологй

АКryальнiсть теми. Проблема розповсюдженЕя метаболiчного синш)ому в

С)ЧаСЕОМУ cBiTi дедапi набувае акryапьностi. Метаболiчний синдром е

ПОЛiКомпоЕентним, процресуючим станом, що TicHo пов'язаний з патологiею

СеРЦеВО-СУдинноТ та нервовоТ систем. Ризик виIIикнення iшемiчноТ хвороби серчя

В ОСiб iз наявнiстю кiлькох скJIадовID( метаболiчного синдроN,Iу в 5 разiв вищий,

НiЖ За наявIIостi лише кJIасичних чинникiв атероскJIеротичного ура)кенЕя судшr.

Метаболiчний синдром сприяе урЕDкенню нервовоi системи на Bcix рiвнях.
КЛiНiЧНi Прояви часто не е явними, що ускJIаднюе дiагностику i призводить до

РОЗВИТКУ Тя)кких, iнодi необоротних наслiдкiв, тодi як лiкуваrrня на ршrнiх ет€ш€lх

покращуе прогноз. Отже, зроста€ актуальнiсть розв'яз€lння цих проблем.

СтУпiнь поширеностi метаболiчного синдрому зумовлюе подzrльший пошгук

ДОДатКоВих методiв традицiЙного i нетр4диrдiЙного лiкування. Зпачна кiлькiсть

лiкарських препаратiв на фармацевтичному ринку не розв'язуе проблему

аДекватного лiкування метаболiчного синдропdу. Водночас, засоби природного

походження, що, як пр€lвило, мають полiваrrентrri властивостi, мож5rть сприяти

нормалiзацii обмiну глюкози та лiпiдiв, зменшенню кiлькостi вiльних радикалiв,

посипенню чутливiсть iнсулiнових рецепторiв, пощращанню реологiчних

властивостей KpoBi та судинноТ проникностi, усуненню ендотелiальноi дисфуIIкцii;

нормалiзацii психоемоцiйного стаЕу. Тому застосування фiтотерапiТ як одного з

методiв корекцii основних проявiв метаболi.rrrого синдрому е одним з актуапьних

напрямiв суlасноi медицини.
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ВИЩеЗаЗнаЧеIIе свiдчить про необхiднiсть пошуку, дослiдження i
ВПРОВаДЖеННя ефективних засобiв природного походження при метаболiчному

синшlомi. Tornry тема дисертацiТ Н.О.Мархонь е актуаJIьною.

ЗВ'ЯЗОк теми дисертацiI з науковими державними та галузевими

ПРОГРаМаМи i плапами. Щисертацiю Н.О. Мархонь виконtlно в рамкФ( науковоi

ТеМи кафедри фармакологii i кгliнiчноi фармакологii ДЗ <,Щнiпропетровська

Медична ак4демiя МОЗ Украihш та е фрагментом НЩР: <<Системна фармакологiя

НеОПiОТДних анальгетикiв та засобiв медикаментозного зilисту мозку в умовах
експеримеIIтапьних патологiчних стапiв>> (Nч дерхсреестрацiТ 0114U000935).

Основний змiст дисертац[i та його оцiнка. Загагrьний обсяг дисертацiТ

СТанОВить2Зб cTopiHoK ш)укованого тексту, з яких 1б9 cTopiнoк основного тексту.

Робота мiстить анотацiю, список друкованих прilIь, перелiк yN[oBHLD( позначень,

ВСТУП, Огляд лiтераryри фоздiл 1), опис матерiагliв i методiв дослiдження (роздiл

2), 3 роздiли власних дослiджень фоздiли 3-5), анапiз та узагаJIьнення результатiв

дОслiдження, висновки, бiблiографi.ший пока)кчик (377 джереJI, з яких 135 -
КИРиJIицею, 242 - латиницею). Робоry проiлюстровtlllо 27 таблицями та |2
РИСУнками. Отже, структура та обсяг рукопису вiдповiдшотъ чинним вимогаNI до

кандидатських дисертацiй.

У всmупi дисертантка обцрунтовуе актуагrьнiсть теми, формулюе мету та

5 пiдпорядковшrих iй задач, об'ект i предмет дослiджеЕIIя, Еаукову новизну,

TeopeTшIIIe та пр€lктичне значенЕя результатiв, наводить особистий внесок

вiдомостi про апробацiю результатiво обсяг i cTpylcTlpy роботи.

В оеляdi лimераmурu (розdiл I) на 28 cTopiHKax розглянуто сlпrаснi уявлення

про розвиток метаболiчного синдрому, проблеми порушень нервовоi системи при

нъому та можJIивi rпллси ix вирiшення за допомогою препаратiв лiкарських росJIин

та продуктiв бджiльництва. Огляд скJIадаеться з шести пiдроздiлiв. У першому

пiдроздiлi розглянуто порушення систем органiзму на тлi метаболiчного

синдрому. У другому пiдроздiлi здобувачка досить ретельно шrалiзуе
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патогеIIетищIi предиктори виникнення когнiтивних порушень у хворих на

МеТабОЛiЧНИЙ СинД)ом. Третiй пiдроздiл присвячено ролi оксидативного стресу в

розвиткУ метаболiчногО синдромУ в цiлому та пошкодженнi головного мозку, якi

можутЬ йогО супровоДжувати. У четвеРтомУ пiдроздiлi наведено ocHoBHi напрямки

НеМеДИКаN,Iентозноi корекцii метаболiчного синдроI\,fу, проаII€liIiзовано можлплвiсть

НОРМаrriЗацii метаболiчних порушень за допомогою лiкарських рослин. У п'ятому

ПiДРОЗДiлi охарактеризовано рослиннi бiологiчно mcTllBHi сполryки, якi доцiлъно

ВИКОРистовувати при метаболiчнолчry синшlомi. Шостий пiдроздiл (2 сторiнки)

МiСТИть вiДомостi щодо можJIивостi застосування проryктiв бджiльництва при

МеТабОлiчному синдромi та iнформаIIiю щодо обраrrшr дослiдхсуваних засобiв.

ЗМiСт РоЗдiлу в цiлому свiдчить про достатню квапiфiкшдiю дасертантки. Проте

ПiДРОЗдiли |.4, 1.5 та 1.б доцiльно об'еднати, щоб конкретнiше зiставити

ВЛаСТИвОстi рослинних препаратiв та проrylстiв бджiльництва з патогенезом

МеТабОлiчного синдроItdу. е невдалi вирази (наприrurад, (ферментrrий обмiн> у
пiдроздiлi 1.6).

У розdiлi 2 на 23 cTopiHKar опис€lно матерiапrи та методи дослйження.

Використаrrо 154 бiлих статевозрirл ,ryрiв-сашrцiв лiнii Wistar масою |70-220 г на

ПОчаТкУ експерименту iз дотриманЕям бiоетlа.пlих принrшпЪ. Мiстяться вiдомостi

ПРО ДОСлiджУванi рiдкi пропiленглiколевi екстраImи, якi виготовпено

фармшдевтичною кошшанiею ТОВ <<Науково-виробнича компаrriя кВiларус>>

(М. Ладижин, YKpaiHa). Дя об'ективiзащii та вiдтворюваностi результатiв важллаво,

ЩО наВеДено шформацrю щодо стандартизшдii: екстракту матоtIного молочка - за

BMicToM масовоi долi сирого проте'r'ну; екстракту листя горiху за сумою

флавоноiдiв у перерахунку на гiперозид; eKcTpaKTiB плодiв горобини та листя

КРОпиВи - за BMicToM суми каротиноцiв; екстракту листя мtlJIини - за сумою

флавоноiдiв. Препаратом порiвнянЕя служив пiршIетам у дозi 500 мг/кг (виникае

ПиТання, чому не використано препарат росJIиЕIIого походкенЕя з доведеЕими

неЙропротекторними властивостями, нацриклад, стандартизовшrий екстракт
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ГiНКго Дволопатевого). ,Щисертантка вивч€lпа BMicT глюкози, JIIIВЩ, JП]IilЦ,

загапьЕого холестериЕу, триглiцеридЪ, I\4ДА, АФГ, КФГ, аr<тивнiсть СОД у
СИРОВаТЦi KpoBi, АФГ, КФГ, МДА, СОД, NO* у головному мозку - бiохiмiчними

МеТОДаМи; поведiнки - фiзiологiчшлми методами; гiстостру(т)ру головного мозку

- гiстологiчними та морфометричними методами. Обlрунтовtшо доцiльнiсть та

iНфОРмативнiсть цих методiв для досягнення мети i виконшrня завдtшь роботи.

,Щпя статистллчноТ обробки авторка використовувапа параметричний t-

КРитерiЙ Стьюдента, непарап4етричний U-критерiй Mma-YiTHi, однофакторний

дисперсiЙнrЙ анаrriз ANOVA та критерiй ,Цунrсана, коефiцiент кореляцii Пiрсона.

Щi методи е адекватними щодо пр€}виJIьноi iнтерпретшдiТ кiлькiсншr результатiв.

Проте в обговорювЕlному роздiлi не вказано, чим обцрунтовано вибiр лише

ОднiеТ дози Bcix пропiленглiколевих eKcTparcTiB i чому саме 1,5 пш/кг. Не

передбачено коIIтролю на пропiленглiколь. Недостатньо обгрунтованим € речення

пРо те, що (<в (глiколевшl) екстрактах заJIишаються Bci лiкувальнi властивостi

екстрагованоI рослини).

У тръох роздiлах (3-5) на 72 cTopiHKax Н.О. Мархонь викJIадае результати

вJIасних дослiджень.

У розdiлi 3 (28 cTopiHoK) дисертaнтка опис€Lпа дiю дослiджуваних засобiв на

змiни вуглеводного та лiпiдного обмiну, cTulн процесiв вiльнорадикального

окиснення бiлкiв та лiпiдiв, алсгивнiсть СО,Щ в сироватцi KpoBi щурiв на тлi змiri,

що виникJIи внаслiдок замiнi питноТ води нафруктозний розтIин, яrсий i
застосовувався дIя моделюванЕя патологiчного стаЕу. Показшrо, що ресвератрол

найбiльшою мiрою сприяв зниженню рiвня JtrШilЦ i пiдвищенню JIПВIЦ. За умов

введення екстракту маточного молочка вiдмiчалось в найбiльшiй Mipi зниження

BMicry триглiцеридiв та АФГ, пiдвищенЕя €lктивностi СО,Щ, а також метаболiцrого

iндексу, який використовувався дIя непрямоi оцiнки iнсулiнорезистентIlостi. За

умов введення екстракту плодiв горобrшивiдмiчена спрямована дiя на зменшення

BMicry глюкози, МДА, КФГ.
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У розdiлi 4 (15 cTopiHoK) наведено резулътати дослiдженЕя психоемоцiйного

СТаНУ Щ}рiв. Наводяться даrri стосовно впливу сполук на емоцiйно-поведiнковi

Реакцii тварин у TecTi квiдкрите поле), рловноi реакцii пасивного 5пrикнення i
TecTi Порсолта. Отриманi резулътати узагальнено в додатках, до наочно

порiвнюеться активнiсть вIuIиву дослiджув€lних засобiв IIа мнестичнi функцii

РУХОВО-Дослiдницьку активнiстъ та прояви децресивностi, що виникJIи при

МоДелюваlrнi метаболi.rrrого синд)ому.,Щисертшrтка описапа вIIлив ресвератролу,

eKcTpaKTiB матотIного молоЕIкъ листя кропиви, листя горiху, листя малини та

цлодiв горобини на порушення мнестиIIних функцiй. Доведено, що дослiджувшri

засоби рiзною мiрою зменIшуIоть прояви когнiтивноТ дисфункцii, а саNIе

покраIщують процеси навчalння, сприяють збереженню умовноТ навички та

розвитку депресивноi поведiнки. Зiстаыlення результатiв виявиJIо, що наЙбiльшиЙ

вплив мають екстракт плодiв горобини, матотIного молочка та ресвератрол, що

дозволило обрати Тх для подЕlпьшого дослiджеЕЕя.

У розdiлi 5 (29 cTopiHoK) Н.О.Мархонъ викJIадае результати дослiджешrя

впливу засобiв з нЙбiльшою ноотропною аImивнiстlо на перебiг реаrсцiй ВРО, а

сап4е процесiв ПОЛ, ОМБ та нiтрозиJIюваЕЕя у головнопdу мозку шryрiв iз модеrшю

метаболiчного синд)ому. Максим:rпьному зниженню BMicry МДА сприяе екстракт

маточного молочка. Екстракти плодiв горобини та матоIIного молочка виявJIяють

статистично зIIачущу ефективнiсть щодо BMicry раннього маркеру ушкодження

мозку - АФГ - у Kopi великих пiвкулъ. Екстракт плодiв горобини найбiльшою

мiрою знижуе piBeHb нейротоксичного продукту ОМБ - КФГ. Ресвератрол у
тварин з iндукованим метаболiчним сиЕдромом сприяе вiдновленню рiвня

стабiльнrоr метаболiтiв оксиду азоту. ,Щисертаrrтка показапц що екстракт

маточного молочка сприяе зменшенню числа апоптотиIIно та деструктивIIо

змiнених нейроцитiв СА1- та СА3-зон гiпокашша. Водночас, н& тлi впливу

екстракту маточного молочка покращуеться стан мiкроциркуjlяторного русла.

У роздiлi <Дналtiз mа уза?сlльнення оmрuJчланlм dаншс> на 18 cTopiHKax
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дисертантка досить глибоко анаIIiзуе та узчгапьIrюе отриманi результати

дослiдження, пiдсумовуе i порiвнюе rx з дшrишпа лiтераryри, логiчно пiдводать

пiдсумок проведених дослiджень i обцруптовус висновки роботи. Позитивне

враження сцравляе кореляцйний анапiз, яrсий дозволив доказово iнтерпреryвати

експериментшrьнi даrri та обЦрунryвати висновки.

Робота завершуеться 7 BucHoBKaMlt, в якlD( дисертантка логiчно узагапьнюе

фактичнi результати. Висновки вiддlовiдають MeTi i завданням дослiдження,

викJIаденi стисло, конкретно. Вiдносним Еедолiком можна вваэкати вiдсушriсть у
висновках вiдомостей про дози eKcTpaKTiB та про статистшшIу значущiсть

виявлених вiдмiнностей.

Спuсок dэrcерел лimераmурu наведено на 42 cTopiHKax у алфавiтному

порядку, офорпшено за чинними вимогами, MicTllTb З77 джерел, з яких кириJIицею

надруковано 135 i 242 - латиницею. 60 Ой цитовалrшс робiт датов€lно остшrнiми

10 роками, що пiдrqреслюс обiзнаrriсть авторки щодо с)цасного стаЕу проблеrrпли.

Наукова новизна результатiв не викJIикае сршiву. ,ЩисертантIса

перекоIIJIиво довел&, що поряд з загаJIьновизнаними скJIадовими метаболi.rrrого

синш)ому (абдомiнальним ожирiнням, триглiцеридемiею, гiперглiкемiею,

низькими значеннями ХСJII]ВЩ KpoBi) додатковими е зниження когнiтrавних

функцiй та розвиток депресивного cTtlнy на тлi вживання високофруктозIIого

рацiону. Велике значення мае виявлення взаемозв'язку дислiпiдемii та змiн

нервовоi системи. Вперше вст€шовлено, що на тлi модельного метаболiчного

синш)ому рlдк1 пропlленглlколев1 екстракти листя кропиви дводомно1, Iшодlв

горобини звичайноТ та маточного молочка сприяють зменшенню в KpoBi BMicry

глюкози, триглiцеридiв, загапъного холестерину, лiпопротецiв низькоi щiльностi.

Виявлено церебро- та вЕrзопротекторну активнiсть eKcTpaKTiB JIистя кропиви

дводомноi, листя волоського горiху, плодiв горобини звичйноi, лллстя мЕlJIини

звичйноi маточного молочка та pecBepaTpoJry в умовil( вiдтворення моделi

метаболiчного синдроIчIу. Встановrrено, що екстракти плодiв горобини звичшiноi
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та маточного молочка вiдrовлюють iндукованi високофруктозним раIiоном

порушення когнiтивних функцiй. Вперше встановлено, що екстракт матотIного

молочка сприяе вiдновленню кгriтинного сюl4ду СА1 та СА3 зон гiпокаNIпа,

структури його гемомiкроциркуляторного русла.

Тшсим чином, рецензовшrа робота вносить вагомий вклад у розв'язання

задачi корекцii стану центрапьноi нервовоI системи за умов метаболiчного

синш)ому. Проте було б доречним запатентувати результати принайшлтri щодо

ефективностi пропiленглiколевих eKcTpalcTiB маточного молочка та горобини

звичйноь що пiдкреслювапо б наукову новизЕу.

Теоретичне i практичне значення роботи поJIягае в тому, що результати

дозволяють розширити та поглибити уявленЕя про ocHoBHi змiни вуглеводного

обмiну, cтzlн системи антиоксид€lнтного захисту, когнiтивнi порушення,

морфологiчнi змiни неокортекса та гiпокаrr,lпц зумовJIеIri високофруктозним

рацiоном. Отриманi данi е теоретичтrим пiдцрунтям дIя подапьшого дослiдження

лiдерiв - eKcTpaKTiB плодiв горобини звичш7rноi та маточного молочка за умов

метаболiчного синдрому.

Результати дисертацii вiддзеркалено в iнформацйному листi про

нововведення в системi охорони здоров'я Уrqраrни NsЗ55-2015 кЗастосування

пропiленглiколевого ексц)акту гlлодiв горобини звичйноi за уN[ов метаболiчного

синдрому (експериментапьнi даIIi)) та впроваджеЕо в на)rково-педагогiчнйй

процес 9 кафедр профiльнI|D( вищих навчапьних закJIадiв, у науково-виробничий

процес ТОВ кНауково-виробнича компанiя кВiларус>. PiBeHb впровадження €

достатнiм дJIя кандидатськоi дисертацii.

Ступiнь обrрунтованостi та достовiрностi положень, висновкiв i

рекомендацiй, сформульоваЕих у дисертацii'. HayKoBi положення дисертаIliforоi

роботи Натапi Олександрiвни Мархонь мають достатrrй piBeHb обЦрунтовшlостi й

достовiрностi, оскiльки базуються на адекватЕlD( метода< дослiдженЕя, достатнiй
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такiлькостi експеримептiв, коректнiй математичнiй i статистичнiй обробцi

професiйнiй iнтерпретацii результатiв.

Повпота викпаденпя матерiалiв дисертацii в опублiкованих працях i в
авторефератi. За матерiапами дисертаIIiТ оrryблiковЕlно 20 наукових робiт, з якtж7

статей у фахових виданнях з перелiку МОН Украihи (1 без спiвавторiв), 1 стаття -
за кордоном, а також 12 тез доповiдей у матерiапах з'Тздiв, конгресiв, конференцiй

та методичнi рекомендацiТ. Опублiковано iнформацiйний лист про IIововведенIIя в

системi охорони здоров'я Украi'ни <ЗастосуванЕя пропiленглiколевого ексц)акту

плодiв горобини звичаiiноi за умов метаболi.rтrого синдрому (експерименталlьнi

данi)>. Видання вiддзеркалюють ocHoBHi результати дослiджень Н.О.Мархонъ.

Автореферат вiдповiдае дисертацii за змiстом i структурою.

Недолiки дисертацii i автореферату щодо ix змiсту й оформлення. Тексти

дисертацiТ та авторефераry викJIадено украiЪською мовою iз дотриманнrtм

наукового стилю. ОформленЕя дисертшдiТ та автореферату в цiлому вiдповiдае

вимогам МОН УкраТшл щодо викJIадеIrня, об'ему, структури, irпосцrшIii, посилань

на джерела лiтераryри. Проте виникJIа низка заувzuкень та запитанъ.

Зауваэrення:

1. У TeKcTi дисертшдiТ та автореферату зустрiчаrоться невищ)авrrенi MoBHi

HeToIIHocTi та помилки.

2. Використzlно лише одry дозу дослiджуваних екстршстiв, що не дозволяе

повною мiрою розумiти iх фармакотерапевтичний потеrщiалr.

3. Не виконаrrо дослiдження впJIиву eKBiBarreHTHoi дози пропiленглiколю

як екстрагента на метаболiчнi процеси та стан центрапьноi нервовоi системи

(vehicle control). Ще ва)кJIиво, оскiльки пропiленглiколь використовуетъся

переважно в техIIологiТ косметичних засобiв, а до скJIаду лiкарськrос препаратiв

дIя вIIутрiшнього застосування входить у маJIих кiлькостлс i його безпека у складi

рцких ексц)актlв для тривалого застосувЕlнЕя у досить високlи доз1, не зва)каючи

на нашнi токсикологiчrri данi, потребуе суворого доведеЕня.
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4. Не дослiджено вплив eKcTpaKTiB на здорових щурiв, що значно

збагатило б rx фармакологiчну характеристику.

5. В авторефератi на рис.2 наведено фотографiю препарату головного

мозку цц/ра з модеJшю метаболiчного синш)ому, якому вводили екстракт

маточного молочкц проте немае препарату мозку здоровоi тварини та

нелiкованого щура з модельIIою IIатологiею, що зменшуе наочнiсть порiвняння.

Запumання:

1.Дя екстраryвання використано 1,2-пропiленглiколь або 1,3-

пропiленглiколь? Ще важJIиво з огJIяду рiзницi мiж ними за хiмiчнишшл

властивостями, за реакцiйною здатнiстю та, очевидно, за бiологiчною активнiстю.

KpiM того, пропiленглiколь якоi концентрацii використовуеться дJIя екстракцii?

2.Чи не спряжене тривапе використання пропiленглiколю у досить високiй

дозi (1,5 млr/кг рiдкого екстракту, що в перера(унку на JIюдиЕу з метаболiчним

синдромом, яка зазвичш)i мае зшiву масу тiла HaBiTb з урахуванням коефiцiснry

видовоi чутливостi може перевиццrватлл 100 тлш/кг) з побi.rrшrлм ефектаI\dи, зокрема

з боку шлуt{ково-кишкового тракту, нирок, водно-сольового обмiну з огляд/ на

досить високу осмотичну активнiсть цiеТ речовини?

З.,Щослiджувшri екстрzжти, у тому числi лiдери (маточного молочка та

плодiв горобини) маютъ рiзний хiмiчrгий скIIад. З якими саме речовинами може

буr" пов'язаний iх однотипний позитивний вплив на таргетнi метаболiчЁi

порушеЕнrI та на структурно-функцiоншrьrrий стан головного мозку за модельноТ

патологii?

I]i зауваження i запитшrrrя не зменцIуIоть досить високу оцilпсу дrсертацii

Н.О.Мархонь, у якiй наведено в€DкJIивi для фармакологii результати, а висIIовки

вiдповiдаrоть задачаI\4 дослiдження та фунтуIотъся на об'ектrавrштх данLDL

Рекомендацii щодо використання результатiв дисертацii у праlстицi.

Матерiали можутъ бу* використанi для подаrrьшоi розробки лiкарських

засобiв для терЕшii когнiтивних порушень на тлi метаболiчного сшIдрому.



Висновок. ,Щисертацiя Мархонь Наталi
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Олексаlrшliвни

КНейрофармакологiчна активнiсть фiтоекстршстiв та екстракту маточного молочка

За Умов експериментапьного метаболiчного сиЕдрому)) на здобуття наукового

СТУПенЯ кандидата бiологiчних наук за спецiаrrьнiстrо 14.03.05 (фарма<ологiя) е

Закiнченою, саrrлостiйною квалiфiкацiйною науково-дослiдною роботою. З

ураr(уванням Еlктушrьностi теми, с)пIасного методичного рiвня роботи, достатнього

Об'ему дослiджень i використання адекватних експеримеЕтапъних моделей,

статистиtIних методiв, що дозволипо авторцi зробиттr об'ективнi висновки, а також

HayKoBoi новизЕи, пршстичноТ значущостi основних положень та висновкiв,

дисертацiЙна робота <НеЙрофармакологiчна алстивнiсть фiтоекстраrстiв та

екстракту матоIIного молочка за yN(oB експериментапьного метаболiIIного

синдрому)) за спецiапьнiстю 14.03.05 - фармакологiя вiдlовiдае вимогадл п.11

Порядку присудження наукових ступенiв, затвердженого постtlIIовою Кабiнеry

MiHicTpiB Украiни Ns 567 вiд24.07.20|З iз змiнами згiдно з Постшrовою КМ Ns 656

вiд 19.08.2015 р., якi ставJIяться до кандидатських дисертацй, & Мархонь Ната.гtя

Олексаrrдрiвна заслуговуе на присудженЕя наукового ступеня кандидата

бiологiчних наук.

Офiцiйний опонент,

завiдувач каф едри фармасологiТ

Нацiонапьного фармацевтичного унiверситеry МОЗ Украihи,

С.Ю. Штриголь

Пidпuс професора С.Ю.

Заступник ректора з питtlнь З.Ф. Подстрелова
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