
ВІДГУК 
 
на дисертаційну роботу Якубець Ольги Ігорівни на тему «Функціонування 

NO-синтазної та Na+-АТФ-залежної регуляторних систем  у лімфоцитах 

крові жінок у нормі та при активації  проліферативних процесів в 

яєчнику»,  поданої на здобуття наукового ступеня кандидата медичних        
                    наук за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія 
   

 
         1. Актуальність теми дисертаційної роботи.  На сьогоднішній день 

важливим напрямком фізіологічних досліджень є з’ясування механізмів, які 

регулюють функціонування клітини як у практично здорових осіб,  так і при 

патологічних станах. Однак, граничні та вікові межі більшості фізіологічних 

процесів у практично здорових осіб досить широкі і умовно можуть відповідати 

як фізіологічній нормі, так і донозологічному стану. Стан фізіологічної норми 

характеризується збалансованістю роботи багатьох регуляторних і 

функціональних систем організму, в той час як при донозологічному стані 

необхідна мобілізація функціональних ресурсів і напруження регуляторних 

систем. В цьому плані актуальним питанням є розпізнавання проміжних, тобто 

донозологічних станів, що передують нозологічно визначеним формам 

захворювань. На даний час, чіткі критерії між станом фізіологічної норми та 

донозологічним станом не встановлені, що утруднює їх використання в медико-

біологічних дослідженнях і в клініці. Для виявлення найбільш ранніх 

доклінічних стадій розвитку патологічних процесів йде пошук нових 

фізіологічних, біохімічних та інших маркерів, застосовуються сучасні 

фізіологічні, біохімічні, імунологічні методи досліджень. В цьому аспекті, роль  

оксиду азоту (NO), як універсального клітинного та тканинного метаболіту в 

регуляції клітинних функцій і паракринного регулятора міжклітинних і 

міжсиситемних взаємодій, не викликає сумніву.   

З’ясовано, що синтез NO здійснюється за участю NO-синтази з L-аргініну 

шляхом окисного метаболізму.  L-аргінін також метаболізується за участю 

аргінази. Водночас відомо, що, залежно від концентрації, метаболіти циклу NO 
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можуть виявляти як про- так і антипроліферативний ефект, зокрема 

антионкогенний, порушувати вільнорадикальний гомеостаз.  

З іншого боку, показано, що важлива роль у підтриманні йонного 

гомеостазу та мембранного потенціалу клітини належить йонам Na+, градієнт 

концентрації якого по обидва боки плазматичної мембрани є інтегральним 

показником життєдіяльності клітини. Контроль [Na+]і забезпечується 

суперпозицією функціонування систем пасивного та активного транспорту 

цього йону, зокрема Na+,К+-АТФазою. Порушення  йонного гомеостазу, перш за 

все натрій/калієвого, призводить до розвитку клітинних патологій, зокрема, 

посиленої проліферації клітин. До  критеріїв змін функціонального стану 

практично здорових осіб можуть бути віднесені також активності ензимів 

антиоксидантного захисту. Оскільки донозологічний стан передує появі 

нозологічно визначеній формі захворювання, ймовірно, важливе значення має 

пошук відповідних маркерів для діагностики захворювань. 

Рак яєчника (РЯ) відноситься до тяжкої патології жіночої репродуктивної 

системи. Ця патологія широко вивчається з метою як удосконалення методів 

діагностики та виявлення пухлинного процесу на ранніх стадіях, так й 

оптимізації лікування на підставі сучасних уявлень про його патогенез. 

Ймовірно, порушенню проліферативних процесів і розвитку РЯ  передує 

донозологічний стан, який є клінічно безсимптомним. З метою донозологічного 

розпізнавання станів, що передують появі нозологічно  визначених форм 

захворювань, найбільш адекватною моделлю можуть слугувати  лімфоцити 

периферичної крові, які здатні об’єктивно відображати зміни фізіологічного та 

метаболічного гомеостазу організму та дезадаптивні стани. Це дає змогу 

використовувати метаболічні параметри лімфоцитів, як показники 

функціонального стану організму, зокрема з метою донозологічної діагностики. 

Таким чином, незважаючи на наявні дослідження, присвячені 

донозологічним станам, різним віковим аспектам, функціонуванням лімфоцитів 

крові у різних вікових груп тощо, роль низки регуляторних систем, зокрема 
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аргіназо-NO-синтазної, АТФ-гідролазних та антиоксидантної, як у практично 

здорових осіб, так і при неопластичних трансформаціях органів і тканин, 

залишаються остаточно не з’ясованими. У цьому аспекті представлена на 

опонування дисертаційна робота О.В. Якубець є практично-орієнтованим та 

актуальним науковим дослідження.  

 

2. Зв’язок теми дисертації з державними та галузевими науковими 

програмами. Дисертаційна робота є фрагментом планових науково-дослідних 

тем Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького 

«Дослідження функціонально-метаболічних резервів стрес-лімітуючих систем 

організму за екстремальних умов з метою виявлення ефективних способів їх 

корекції», державний реєстраційний № 0111U000121 (2011-2015 рр.) та 

«Дослідження ролі системних і паракринних регуляторних механізмів у 

забезпеченні гомеостатування функціонально-метаболічних параметрів 

організму за умов адаптації до дії екстремальних чинників різної природи», 

державний реєстраційний № 0116U004510 (2016-2020 рр.), що виконувались 

спільно кафедрами нормальної фізіології та медичної біології, паразитології та 

генетики. Автор є співвиконавцем згаданої теми, ним особисто проведені 

лабораторні дослідження, представлені у дисертаційній роботі. Тема дисертації 

затверджена вченою радою медичного факультету № 2 (протокол № 6 від 

20.03.2013 р.) та уточнена цією ж вченою радою (протокол № 6 від 

16.03.2016 р.). 

          

         3. Загальні відомості про роботу. Дисертація викладена на 152 сторінках 

друкованого тексту та включає вступ, огляд  літератури, опис матеріалів і 

методів досліджень, власні дослідження, аналіз та узагальнення одержаних 

результатів, висновки, список використаної літератури, який містить 283 

джерела (89 кирилицею та 194 латиницею). Дисертація ілюстрована 12 

таблицями та 18 рисунками. 
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4. Характеристика змісту роботи. Робота написана за загальноприйнятим 

планом і складається з наступних розділів. 

- Вступ. 

- Розділ 1. Огляд літератури «Сучасні погляди на функціонування лімфоцитів 

та яєчника», що складається з 6 підрозділів. 

- Розділ 2. Матеріали та методи дослідження.   

- Трьох розділів експериментальних даних: «Значення визначення антигену СА-

125 і про-та антиоксидантної    системи   у практично здорових жінок і при 

різних стадіях розвитку злоякісної неопластичної трансформації яєчника», 

«Характеристика аргіназо-NO-синтазної системи лімфоцитів крові у практично 

здорових жінок і хворих на рак яєчника» та «Характеристика Nа+,K+- та H+-

АТФази лімфоцитів крові в практично здорових жінок  і при розвитку раку 

яєчника». 

- Аналіз і узагальнення результатів дослідження".  

- Висновки. 

- Список використаних джерел. 

Вступ відображає актуальність, новизну роботи, зв'язок із темою планового 

наукового дослідження. Мета і задачі дослідження поставлені чітко. У розділі 

відображено особистий внесок автора та новизна роботи, її апробація на 

міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях. Цей розділ написаний 

відповідно до вимог. 

         Розділ 1. Огляд літератури, охоплює достатню кількість літературних 

джерел. Він стосується  вікових аспектів і донозологічних станів. Зокрема 

детально описані існуючі дані про функцію лімфоцитів і розвиток раку яєчника. 

Роль оксиду азоту, іон-транспортувальних систем і глутатіонової 

антиоксидантної системи в механізмах розвиту цього захворювання. 

 Розділ "Матеріали і методи досліджень"  включає 14 методів. Він є досить 

змістовним, містить як розподіл  пацієнтів на групи та характеристику груп, 
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способи забору матеріалу та дуже детальний опис методик проведення  

експериментальних досліджень, статистичної обробки отриманих результатів.  

Наступні 3 розділи власних досліджень, включаючи підрозділи, написані 

ретельно і детально, завершуються чіткими і змістовними проміжними 

висновками щодо отриманих результатів. У заключній частинах розділів 

наведені списки власних публікацій за отриманими даними.  

Розділ „Аналіз і узагальнення результатів досліджень".  У розділі 

детально наведено аналіз отриманих результатів, обґрунтовані узагальнення, які 

лягли в основу сформульованих висновків дисертації.  

Висновки роботи в кількості 8 є об'єктивними та повністю випливають з 

отриманих даних. 

Список використаних джерел складений згідно існуючих вимог і включає 

283 джерел. 

 

5. Новизна досліджень і одержаних результатів.  Проведені науковцем 

експериментальні дослідження дозволили виявити особливості вікових змін у 

практично здорових жінок і при захворюванні на рак яєчника у функціонуванні 

про- та антиоксидантної, аргіназо-NO-синтазної та Nа+-АТФ-залежної 

регуляторних систем, а також у концентрації пухлинного маркера СА-125. 

Використовуючи метод пермеабілізації мембран лімфоцитів крові 

детергентом сапоніном встановлено оптимальні умови, а також сформульовано 

методичні підходи для ідентифікації та дослідження ензиматичних активностей. 

Показано, що на основі вікових змін концентрації антигену СА-125 

практично  здорових жінок можна поділити на групи – фізіологічної норми та 

донозологічного стану. Одночасно достовірної різниці в активностях про- та 

глутатіонової антиоксидантної системи в лімфоцитах крові практично здорових 

жінок різного віку не виявлено.  

Виявлено статистично достовірне зростання активності аргінази у 

лімфоцитах у віковій групі жінок 41-60  років порівняно з віковою групою 20-40 
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років. Одночасно достовірної різниці в активностях сNOS та іNOS в обох 

вікових групах жінок не виявлено. Показано, що під час розвитку злоякісної 

трансформації яєчника відбувається зростання активності аргінази, зниження 

активності сNOS та багатократне зростання активності іNOS, що свідчить про 

гіперпродукцію оксиду азоту. Виявлені зміни ензиматичної активності Na+,К+-

АТФази при раку яєчника щодо фізіологічної норми. Вперше встановлено 

механізм дисфункції Na+,К+-АТФази у лімфоцитах крові жінок з раком яєчника, 

який полягає у зниженні спорідненості даного ензиму до АТФ та збільшеної 

спорідненості до Na+. 

 

6. Практичне значення одержаних результатів. Результати проведених 

досліджень розкривають раніше нез’ясовані фізіологічні, патофізіологічні та 

біохімічні механізми змін у лімфоцитах за умов фізіологічної норми, 

донозологічного стану та при розвитку непластичних змін яєчника та 

доповнюють відомості про регуляцію функціонування клітин. Отримані дані 

сприяють розробці нових методів діагностики та пошуку засобів корекції 

системи аргінін-оксид азоту у пацієнтів з раком яєчника та при донозологічних 

станах.     Результати дисертаційної роботи можуть бути впроваджені у 

науковий і навчальний процес з курсу нормально фізіології, патологічної 

фізіології, біохімії, медичної біології для студентів медичних спеціальностей 

вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів. 

 

7. Ступінь обґрунтованості наукових положень і висновків, що 

сформульовані в дисертації. Робота виконана на сучасному методичному 

рівні. Положення, висновки та рекомендації дисертації є об'єктивними, науково 

обґрунтованими. Встановлені мета та завдання дисертаційної роботи 

дозволяють повністю розкрити проблему дослідження. Кількість досліджень у 

серіях достатня для обґрунтування результатів і підтвердження їх вірогідності, 

що дало можливість вирішити поставлені наукові задачі. Методи, застосовані в 
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роботі, сучасні, адекватні, апробовані, відповідають меті та завданням. Цифрові 

дані опрацьовані методом варіаційної статистики, що дозволяє вважати 

виконані дослідження достовірними. Результати викладені в дисертації логічно 

та послідовно. Наукові положення і висновки обґрунтовані, достовірні, логічно 

випливають з поставлених завдань і отриманих результатів досліджень, 

базуються на достатньому експериментальному матеріалі. 

 

8. Особистий внесок здобувача. Автором самостійно розроблено 

дослідницьку програму, проаналізовано літературу за темою дисертації, 

проведено експериментальні дослідження, статистичну обробку матеріалу, 

написано та оформлено роботу. Формулювання завдань і висновків здійснено 

разом із науковими керівниками. У наукових працях, опублікованих у 

співавторстві, автору належить аналіз літератури, дані експериментальних 

досліджень, їх статистична обробка та підготовка матеріалу до друку. 

 

         9. Апробація результатів дисертації.  Дисертаційну роботу апробовано 

на спільному засіданні кафедр нормальної фізіології, медичної біології та 

біохімії Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького (протокол № 11 від  22 квітня 2016 р.). Результати досліджень та 

основні положення дисертації були представлені на наукових семінарах 

кафедри  медичної біології та кафедри нормальної фізіології (Львів, 2012-2016), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених “Медична 

наука в практику охорони здоров’я” (Полтава, 2012),  ХVІ Міжнародному 

медичному конгресі молодих вчених (Тернопіль, 2012),  XIV і ХVІІІ Конгресах 

світової федерації українських лікарських товариств (Донецьк, 2012; Берлін-

Київ, 2016), VI і VІІ Національних конгресах  патофізіологів України з 

міжнародною участю (Ялта, 2012; Харків, 2016),  V, VІ, VІІ і ІХ Науково-

практичних конференціях “Актуальні питання патології за умов дії 

надзвичайних факторів на організм” (Тернопіль, 2012, 2013, 2014, 2016),  
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Всеукраїнській науковій конференції «Биологически активные вещества и 

материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения» 

(Крым, Новый Свет, 2013), Науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Актуальні питання біології, екології, медицини та фармакології» 

(Дніпропетровськ, 2013), 7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical 

Biochemistry (Lviv, 2013), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Фармацевтичні та медичні науки: актуальні питання» (Дніпропетровськ, 2014), 

Міжнародній науковій конференції «Механізми функціонування фізіологічних 

систем» (Львів, 2014), ХІІ Біохімічному конгресі (Київ, 2014), ХІХ З’їзді 

Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю (Львів, 2015). 

 

         10. Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях 

та авторефераті. Усі наукові положення, висновки та рекомендації, що 

сформульовані у дисертації, достатньо повно викладені в опублікованих 

автором 27 наукових працях, з яких 8 статей у фахових наукових виданнях, 

рекомендованих МОН України, 2 статті – в іншому виданні, включеному до 

міжнародної наукометричної бази «Scopus» і 17 тез доповідей у матеріалах 

наукових конференцій, з’їздів, конгресів.  

 

11. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та 

оформлення, матеріали для наукової дискусії.  

         - На мій погляд, не достатньо обґрунтовано критерії здоров’я. За якими 

критеріями  обиралася група контролю та група хворих на рак яєчника ? 

         - Доцільно було б у роботі по нормальній фізіології не виносити на 

перше місце завдання і висновок відносно змін концентрації пухлинного 

маркера, а поставити висновки  відповідно назві роботи. 

         - Доцільно було б більше уваги акцентувати на практичній значимості 

роботи. 
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Разом з тим, основні наукові положення та висновки автора не підлягають 

сумніву. 

Хотілось би також почути думку дисертанта щодо таких запитань:  

1. Пацієнти, які здавали кров до лікування, перед лікуванням  могли 

приймати ті чи інші цитостатики. Ці препарати можуть впливати на активність 

NO-синтаз та інших ензимів.  Яким чином тоді встановити достовірність 

отриманих вами результатів?  

2. Які існують функціональні та структурні відмінності ізоформ NO-

синтази (ендотеліальної та індуцибельної)? Які особливості локалізації та 

функції аргінази та NO-синтази в лімфоцитах?  

3. На чому ви б зосередили увагу врахувавши отримані результати і 

продовжуючи ваші дослідження у цьому ж напрямку? 

4. Яке значення має активність аргінази в лімфоцитах, коли її основна 

функція щодо синтезу сечовини в печінці, а її роль в функціонуванні лімфоцитів  

не вивчена, тож яка цінність визначення цього показника могла би бути в 

клініці ? 

 

12. Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота Якубець Ольги Ігорівни на тему «Функціонування NO-

синтазної та Na+-АТФ-залежної регуляторних систем  у лімфоцитах крові жінок 

у нормі та при активації  проліферативних процесів в яєчнику», є 

кваліфікаційною науковою працею, в якій містяться нові, науково обґрунтовані 

результати проведених наукових досліджень, котрі розв’язують конкретне 

наукове завдання, що має істотне значення для сучасної фізіології, що знайшло 

своє відображення у встановленні особливостей функціонування про- та 

глутатіонової антиоксидантної системи, активності аргінази, ендотеліальної та 

індуцибельної ізоформ  NO-синтази, Na+,K+- та Н+-АТФаз лімфоцитів 

периферичної крові в практично здорових осіб різних вікових груп і в пацієнтів 

з раком яєчника.  З’ясовані вікові особливості концентрації антигена СА-125. 
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