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ДОВІДКА 

про творчий внесок Дорофеєвої Наталії Олександрівни 

до циклу наукових праць  

“Нові шляхи кардіоротекції при артеріальній гіпертензії і старінні”,  

висунутого на здобуття премії Президента України 

для молодих вчених 

 

Дорофеєва Наталя Олександрівна займається науковою діяльністю в 

Інституті фізіології ім.О.О. Богомольця НАН України з 2009 р., і у 2013р. 

захистила дисертацію на звання кандидата медичних наук.  

Основні наукові здобутки Дорофеєвої Н.О. полягають у виявиленні 

мітохондріальної дисфункції у спонтанно гіпертензивних щурів. Вперше 

встановлено, що у щурів з генетично детермінованою артеріальною 

гіпертензією мембранний потенціал мітохондрій був достовірно зниженим, 

відмічалось  зниження ступеня спряження процесу окиснення і 

фосфорилювання, зменшення порогу відкриття мітохондріальної пори. 

Запропонован механізм утворення енергодефіциту мітохондрій у спонтанно 

гіпертензивних щурів. Встановлено зменшення ефективності механізму 

Франка – Старлінгапри артеріальній гіпертензії. Вперше встановлено  

протекторний вплив донору сірководню і субстрату для  його синтезу 

сірководню L-цистеїну на пороутворення у мітохондріях серця  щурів зі 

спонтанною гіпертензією.  Виявлено, що під дією сірководню має місце 

зменшення  артеріальної жорсткості і кінцево-діастолічної жорсткості 
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ДОВІДКА 

про творчий внесок Драчука Костянтина Олеговича 

до циклу наукових праць 

«Нові шляхи кардіопротекції при артеріальній гіпертензії і старінні», 

висунутого на здобуття премії Президента України для молодих вчених 

Драчук Костянтин Олегович займається науковою діяльністю в 

Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України з 2011 року. 30 січня 

2017 р. захистив дисертацію на звання кандидата медичних наук.  

Основні наукові здобутки Драчука К.О. полягають в тому, що він отримав 

нові дані щодо ролі окисного (як оксидативного так і нітрозативного) стресу в 

розвитку порушення функції серця і судин при старіння, дослідив причини 

виникнення кожного із вказаних видів стресу. Драчук К.О. вперше виявив 

корегуючий вплив донора сірководню (H2S), NaHS на порушену діастолічну 

функцію серця і ендотелійзалежне розслаблення судин при старінні. 

Здобувач детально показав механізм впливу NaHS на патогенетичні ланки 

порушення функції серця і судин. Так було встановлено, що в основі кардіо- 

васкулопротекторного впливу NaHS є його здатність пригнічувати 

оксидативний і нітрозативний стрес в тканинах серця і судин, шляхом 

зменшення активності основних шляхів утворення вільних радикалів, 

ініціаторів окисного стресу, в клітинах і відновлювати синтез основного 

ендотелійзалежного фактора розслаблення судин, оксида азоту (NO). Беручи 




