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ВІДГУК 

офіційного опонента на дисертацію Якубець Ольги Ігорівни 

"ФУНКЦІОНУВАННЯ ІЧО-СИНТАЗНОЇ ТА ^ - А Т Ф - З А Л Е Ж Н О Ї 

РЕГУЛЯТОРНИХ СИСТЕМ У Л І М Ф О Ц И Т А Х КРОВІ ЖІНОК У 

НОРМІ ТА ПРИ АКТИВАЦІЇ ПРОЛІФЕРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ В 

ЯЄЧНИКУ", подану до спеціалізованої вченої ради Д 35.600.03 при 

Львівському національному медичному університеті імені Данила 

Галицького на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

за спеціальністю 14.03.03 - нормальна фізіологія 

1. Актуальність теми дисертації. Серед злоякісних пухлин жіночої 

статевої системи рак яєчника (РЯ) є однією із найбільш складних проблем. 

Це зумовлено остаточно нез'ясованими його етіологією і патогенезом, 

відсутністю патогномонічних симптомів, запізнілою діагностикою, 

агресивним клінічним перебігом хвороби. Сучасні методи діагностики і 

лікування РЯ здебільшого орієнтовані на такі прогностичні чинники як стадія 

пухлинного процесу, гістологічна будова пухлин і ступінь їх диференцію-

вання. Проте відомо, що розвиток злоякісних пухлин є складним процесом 

накопичення структурних і функціональних змін онкогенів і генів-супре-

сорів, що задіяні у порушеннях механізмів проліферації, диференціювання і 

детермінують злоякісний фенотип. З огляду сучасних відомостей біохімії та 

молекулярної біології пухлини виникають у результаті відповідних мутацій і 

порушень метаболічних та регуляторних систем. У цьому плані актуальним є 

вивчення аргіназа/]ЧЮ-#интазного шляху обміну Ь-аргініну, який відіграє 

важливу роль у розвитку патологічних процесів, зокрема пухлинного росту. 

Водночас, продукти секреції пухлинних клітин мають пригнічувальну дію на 

органи та тканини організму. У зв'язку з цим актуальною є проблема 

дослідження структурно-функціональних змін у різних органах і тканинах 

онкологічно хворих. З цих позицій одним із найдоступніших об'єктів 



досліджень є лімфоцити периферичної крові, а їх внутрішньоклітинний 

метаболізм ґрунтується на фізіологічно закріпленій здатності цих клітин 

швидко реагувати на будь-які зміни гомеостазу організму. За даними літера-

тури, модуляція активності ферментів у лімфоцитах настає значно раніше, 

ніж змінюються морфологічні показники. Виникнення, перебіг пухлинного 

росту та його агресивність залежать від порушень внутрішньоклітинних 

біохімічних процесів, зокрема сигнальних систем. 

Відомо, що патогенез багатьох захворювань пов'язаний зі змінами 

структури та функцій біомембран, у формуванні яких значна роль належить 

мембранозв'язаним білкам, зокрема інтегральним АТФ-залежним транспорт-

ним системам іонів. Серед маркерних ензимів плазматичної мембрани чільне, 

місце посідає № 7 К " - А Т Ф а з а , що підтримує електрохімічні градієнти іонів 

№ та К , необхідні для нормального функціонування клітини шляхом їх 

активного трансмембранного перенесення. Також за участі посередників цей 

фермент регулює експресію генів, проліферацію та ріст клітин. Дисбаланс 

іонного гомеостазу віддзеркалюється посиленою проліферацією клітин та 

розвитком патології клітини. Згідно з численними публікаціями, активність 

№ /К -АТФази, яка відіграє ключову роль у підтриманні внутрішньо-

клітинного іонного гомеостазу, осмотичного балансу клітини, трансмемб1-

ранного потенціалу клітин, змінюється під впливом гормонів, факторів 

росту, стресу. 

Таким чином, дисертаційне дослідження Якубець О.І., в центрі уваги 

якого знаходиться розкриття паракринних регуляторних механізмів 

функціонування лімфоцитів периферичної крові у практично здорових жінок 

різних вікових груп і ^сінок з неопластичними змінами яєчника (за участі 

аргіназо-ІчЮ-синтазної, Иа -АТФ-залежної гідролазної та антиоксидантної 

систем) є актуальним та своєчасним, і повністю відповідає сучасним запитам 

теоретичної та практичної медицини. 
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2. Ступінь обгрунтованості наукових положень дисертації, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність, новизна та 

повнота їх викладу в опублікованих працях. Аналізуючи основні 

положення дисертаційної роботи, які визначають її наукову новизну, слід 

відзначити, що кожне з провідних положень наукового дослідження, що 

наведені та винесені на офіційний захист, привертає на себе увагу 

запровадженням індивідуального підходу до визначення особливостей 

функціонування аргіназо-ІЧО-синтазної, N3-залежної АТФ-гідролазної та 

антиоксидантної систем у лімфоцитах периферичної крові практично 

здорових жінок різних вікових груп і за умов активації проліферативних 

процесів в яєчнику. 

На підставі проведених досліджень з використанням фізіологічних, 

біохімічних методів, лабораторної діагностики та статистичного аналізу 

з 'ясовано ензиматичну активність аргінази, ІЧО-синтаз, № ,К -АТФази, 

ензимів системи глутатіону лімфоцитів периферичної крові здорових осіб за 

умов фізіологічного та донозологічного станів і хворих на рак яєчника. 

Дисертантом виявлено, що у клінічно (практично) здорових жінок з 

віком зростає концентрація антигену СА-125. Беручи до уваги зміни 

концентрації даного антигену автор клінічно здорових жінок доречно поділяє 

на дві групи - фізіологічної норми та донозологічного стану. Фактично в 

роботі, яка розглядається, вперше встановлено достовірне зростання 

активності аргінази лімфоцитів у віковій групі жінок 41-60 років порівняно з 

віковою групою 20-40 років. 

Констатовано, що під час розвитку злоякісної трансформації яєчника в 

лімфоцитах крові відбувається зростання активності аргінази, зниження 

активності сМ08 та багатократне зростання активності і>Ю5. За умов роз-

витку онкопатології порушується співвідношення ІчЮ-синтазного та аргіназ-

ного метаболізму Ь-аргініну, що супроводжується гіперпродукцією N 0 . 

Суттєву наукову новизну дисертаційної роботи визначає той факт, що в 

ході проведених досліджень розкрито раніше не з'ясовані механізми 
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дисфункції досліджуваної АТФазної системи лімфоцитів крові пацієнтів на 

рак яєчника, які полягають у зниженні спорідненості Na+ ,K -АТФази до А'ГФ 

і збільшенні спорідненості до Na+, які доповнюють відомості про регуляцію 

функціонування клітин. 

Висновки дисертаційного дослідження мають об'єктивний характер, 

чітко випливають з матеріалів проведеної роботи, адекватні, цілком логічні 

та привертають на себе увагу вагомою науковою новизною і практичною 

значущістю. 

Стан первинної документації, яка використана автором для обґрун-

тування основних положень дисертації, зауважень не викликає. 

Основні положення дисертаційного дослідження викладені у 27 працях, 

з яких 8 статей - у наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН 

України, (одна з них включена до міжнародної наукометричної бази), 2 - в 

іншому виданні, включеному до міжнародної наукометричної бази "Scopus". 

В опублікованих у співавторстві з науковими керівниками та колегами 

роботах дисертанту даної теми належать основні ідеї та розробки стосовно 

вивчення особливостей теми. 

Одержані під час проведення дисертаційного дослідження результати 

представлені та оприлюднені на 17 всеукраїнських і міжнародних наукових, 

з'їздах, конференціях, симпозіумах. 

Таким чином, рівень викладення основного змісту дисертації в 

опублікованих працях, в тому числі у наукових фахових виданнях, цілком 

відповідає загальноприйнятим вимогам та об'єктивно віддзеркалює головні 

наукові положення, які виносяться на офіційний захист. 

3. Теоретичне та практичне значення результатів дисертаційної 

роботи. На підставі проведених досліджень дисертантом вивчено кінетичні 

властивості Na+ , К+-АТФази лімфоцитів крові за умов фізіологічної норми, 

донозологічного стану та при розвитку раку яєчника. Встановлені в роботі 

закономірності розширюють уявлення про раніше невідомі фізіологічні, 
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біохімічні та патофізіологічні механізми змін у лімфоцитах за фізіологічної 

норми, донозологічного стану та при розвитку неопластичних змін яєчника і 

доповнюють відомості про регуляцію функціонування клітин. 

Дані роботи можуть бути використані в навчальному процесі при 

викладанні нормальної фізіології, патологічної фізіології, біохімії та 

онкології вищих медичних навчальних закладів. 

Аналізуючи основні положення дисертаційної роботи, які визначають її 

теоретичну та практичну значимість, слід також підкреслити, що кожне з 

провідних положень наукового дослідження, які наведені та винесені на 

офіційний захист, є адекватним зі статистичної точки зору обґрунтування. 

Отже, за сукупністю головних критеріальних ознак дисертація Якубець 

Ольги Ігорівни "Функціонування ІчЮ-синтазної та №' -АТФ-залежної 

регуляторних систем у лімфоцитах крові жінок у нормі та при активації 

проліферативних процесів в яєчнику", об'єктивно відзначається широтою 

наукових напрацювань та глибиною тлумачень. 

Слід підкреслити, що про вагому теоретичну та практичну цінність 

дисертаційної роботи свідчать не лише наукові висновки, які були отримані і 

підтверджені безпосередньо в ході проведення дослідження, але й впрова-

дження у навчальний процес закладів вищої медичної освіти. 
» 

4. Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та ідентич-

ності змісту автореферату й основних положень дисертації. Дисертаційна 

робота Якубець Ольги Ігорівни викладена українською мовою на 

158 сторінках друкованого тексту і складається зі вступу, огляду літератури, 

опису матеріалу і методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, 

аналізу й узагальнення результатів дослідження, висновків, списку 

використаних літературних джерел, додатків. 

Дані фактичного матеріалу подані у 12 таблицях, 18 рисунках, що 

характеризуються високим рівнем насичення об'єктивним цифровим 

матеріалом. 
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Бібліографія складає 283 найменувань, з яких 89 наведені кирилицею 

та 194 - латиницею. 

Структуру викладення основних результатів дисертаційного матеріалу 

слід вважати традиційною, цілком прийнятною для наукових досліджень 

подібного плану. Наукова і літературна якість подання матеріалу та стилю 

дисертації не викликають ніяких заперечень. 

У "Вступі" (7 с.) обґрунтовується доцільність та актуальність виконан-

ня запланованої роботи, зв'язок з науковими програмами. Чітко сформульо-

вані основні завдання, об'єкт, предмет та методи дослідження. Запроваджена 

власна модель дослідження. Визначені нові кроки щодо оцінки отриманих 

результатів. 

Розділ 1 - аналітичний огляд літератури, який містить шість підрозділів 

описаний на 26 стор. і характеризується комплексним аналізом проблеми, яка 

розглядається. Здобувачкою опрацьовані як найновіші, так і класичні 

вітчизняні та зарубіжні джерела. Змістовно викладено сучасні відомості про 

морфо-функціональну характеристику лімфоцитів крові та їх вікові 

особливості, здійснено літературний пошук щодо особливостей 

функціонування яєчника. Автором висвітлено відомості щодо пероксидації 

ліпідів і системи антиоксидантного захисту. Дисертантка грунтовно описує 

функціональну характеристику та роль аргінази, ІМО-синтаз, К -АТФази 

лімфоцитів крові у практично здорових жінок і при неопластичних змінах 

яєчника. Якубець О.І. не тільки констатує ту чи іншу позицію авторів, але 

вступає в полеміку, обґрунтовано викладає вузькі місця і неузгодженість 

низки положень, доводить необхідність розширення і вирішення 

фундаментальних П И Т ^ І Ь , ЯКІ торкаються вивчення ряду регуляторних 

механізмів клітини у практично здорових жінок у віковому аспекті та при 

розвитку раку яєчника. 

Розділ 2 "Матеріал та методи дослідження" чітко описаний на 11 арк. 

Зазначаються особливості підбору груп пацієнтів, методики та послідовність 

виконаного дослідження. Слід зазначити, що дизайн дослідження гарно 
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обмірковано, етапи роботи логічно випливають один з одного. Дисертацію 

виконано на достатньому матеріалі. Дану роботу вигідно відрізняє комп-

лексний підхід оцінки змін, які відбуваються в досліджуваних структурах за 

допомогою фізіологічних, біохімічних методів, лабораторної діагностики та 

статистичного аналізу. Результати проведених досліджень, слід вважати 

вірогідними - саме цей факт засвідчують кількісна та якісна репрезен-

тативність спостережень, різнобічність та різноплановість матеріалу, що 

вивчався, його великий обсяг. 

Розділ 3 "Значення визначення антигену СА-125 і про- та анти-

оксидантної системи у практично здорових жінок і при різних стадіях 

розвитку злоякісної неопластичної трансформації яєчника" (11 с.) - характе-

ризує вказаний тест визначення даного онкомаркера як інформативний 

діагностичний показник переходу стану організму з фізіологічної норми до 

донозологічного стану, що корелює з віком жінок, і ступенем злоякісності 

раку яєчника. Водночас, у практично здорових жінок різних вікових груп 

достовірних змін в процесах перекисного окиснення ліпідів не виявлено, 

хоча спостерігається тенденція до зростання цього показника з віком жінок. 

Дані, викладені у розділі 4 "Характеристика аргіназо-МО-синтазної 

системи лімфоцитів крові у практично здорових жінок і хворих на рак 

яєчника" на 24 стор. логічно підсумовують, що в обох вікових групах 

практично здорових жінок достовірної різниці між активностями аргінази та 

сІЧОБ не виявлено. За умов розвитку онкопатології в лімфоцитах крові 

відбувається зростання активності аргінази, суттєве зниження активності 

сМ08 і багатократне зростання активності іМОБ. Автор припускає, що зміни 

активності аргінази та рівня функціонування циклу N 0 можуть бути 

використані в якості маркерів для діагностики РЯ і мати важливе 

прогностичне значення. Більше того, дисертант пропонує інгібітори І М > 

синтази та аргінази застосовувати для підсилення лікувального ефекту ряду 

протипухлинних препаратів. 
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Здобувач співставляє дані показників з іншими фізіологічними та 

біохімічними характеристиками і демонструє, що отримані результати 

можуть мати значення у з'ясуванні вікових особливостей функціонування 

аргіназо-І\Ю-синтазної системи та механізмів розвитку раку яєчника. 

Важливим, змістовно наповненим є матеріал, наведений у розділі 5 

"Характеристика Ка",К+- та Н+-АТФази лімфоцитів крові в практично здоро-

вих жінок і при розвитку раку яєчника " (19 стор.). Дисертант показала, що 

достовірної різниці в активностях Ыа ,К -АТФази в лімфоцитах крові обох 

вікових групах практично здорових жінок немає. Автором виявлено статис-

тично вірогідне зниження та ЬГ-АТФазних активностей в лімфоцитах 

периферичної крові хворих на рак яєчника, відповідно на 34,1 % та 44,1 %, у 

порівнянні з практично здоровими 20-40-літніми жінками. Таке зниження, 

ймовірно, характерно для раку яєчника та обумовлено специфікою 

ізоензимного складу і, відповідно, зниженням спорідненості Ыа , К -АТФази 

до іонів Ыа+. Переконливо доведено, що визначення АТФазних активностей 

лімфоцитів периферичної крові дає якісну інформаційну оцінку про 

функціонування імунокомпетентних клітин. Якубець О.І. припускає, що їх 

співставлення з іншими фізіологічними та біохімічними характеристиками 
» 

може мати значення в з 'ясуванні механізмів розвитку раку яєчника. 

Логічно, що наприкінці кожного розділу власних результатів автор 

наводить резюме у вигляді найважливіших підсумків проведеної серії 

дослідження, а також видання, в яких опубліковано отримані дані. 

У розділі 6 "Аналіз та узагальнення результатів дослідження" (16 стор.) 

дисертант чітко підсумовує головні здобутки своєї плідної праці, проводить 

паралелі з даними І Н І А І Х авторів та виділяє пріоритетні прикладні шляхи 

подальшого використання одержаних результатів. На підставі отриманих 

власних даних та огляду літературних джерел дисертантом разом з 

науковими керівниками запропоновано гіпотетичну модель, яка ілюструє 

причинно-наслідкові зв'язки між порушеннями аргіназо-ЬЮ-синтазної, 

прооксидантно-антиоксидантної та АТФазних систем лімфоцитів крові. 
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Підводячи підсумок, слід підкреслити, що проведені дослідження 

дозволили вирішити актуальне наукове завдання, яке полягає у з'ясуванні 

вікових особливостей функціонування в лімфоцитах крові аргіназо-МО-

синтазної та Ка-АТФ-г ідролазної регуляторних систем, стану про- та 

антиоксидантної системи та концентрації пухлинного маркера СА-125 за 

фізіологічного стану організму та при розвитку раку яєчника. 

Достатній обсяг фактичного матеріалу та аналіз отриманих даних 

дають підстави для ствердження вірогідності положень і висновків, представ-

лених у роботі. 

Автореферат дисертації, стиль написання якого та форма подання 

відповідають загальним вимогам, об'єктивно віддзеркалює зміст і головні' 

результати дисертаційного дослідження. 

5. Рекомендації щодо подальшого використання результатів 

дисертації в практиці. Визначені та обгрунтовані дисертантом дані 

дозволяють з 'ясувати вікові особливості функціонування в лімфоцитах крові 

аргіназо-ГчЮ-синтазної та №+-АТФ-гідролазної регуляторних систем, стану 

про- та антиоксидантної системи та концентрації пухлинного маркера СА-

125 за фізіологічного стану організму та при розвитку раку яєчника-

Запропоновано модель, яка описує причинно-наслідковий зв'язок між 

гомеостазом N 0 та у жінок різних вікових груп і дисфункцією 

ензиматичних систем лімфоцитів крові. Отримані дані можуть обґрунто-

вувати розробку нових додаткових методів і підходів для з'ясування донозо-

логічних станів організму та ранніх механізмів розвитку неопластичних змін у 

тканинах. 

Проведені теоретичні та практичні узагальнення можуть бути вико-

ристані у навчальному процесі кафедр нормальної фізіології, патологічної 

фізіології, біохімії та онкології вищих медичних навчальних закладів. 
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6. Запитання та зауваження, які виникли при рецензуванні дисер-

тації. У цілому позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Якубець О.І. є 

наступні зауваження: 

1. У назві дисертації не відображено про- та антиоксидантну систему, яка 

вивчалася у дисертаційній роботі. 

2. У дисертаційній роботі вказується, що зміни активності ряду ензимів 

можуть бути прогностичним показниками для діагностики та оцінки 

ефективності онкотерапії. Так бажано писати у тому випадку, коли 

автором отримано патент чи є впровадження. 

3. В огляді літератури недостатньо повно описані вікові аспекти змін 
/ 

активностей ензимів, що вивчалися. 

4. В авторефераті не приведена схема причинно-наслідкових звязків між 

порушенням аргіназо-МО-синтазної, про- та антиоксидантної, а також 

№"-АТФ-залежної гідролазної систем у лімфоцитах крові. 

5. Згідно теперішньої номенклатури, оксид азоту ( N 0 ) краще позначати 

як монооксид азоту, або монооксид нітрогену. 

Виявлені недоліки носять більше рекомендаційний характер і не є 

принциповими, не зменшують актуальності, наукової новизни, теоретичної-і 

практичної цінності роботи. У цілому слід визнати загальний високий рівень 

поданої до захисту дисертаційної роботи. 

У порядку дискусії хотілося б почути відповіді авторки на такі питання: 

1. Які чинники викликають активацію індуцибельної ізоформи N 0 -

синтази, зокрема при активації проліферативних процесів? 

2. Про що свідчить одночасне зростання активностей аргінази та 

індуцибельної ізоформи ІЧО-синтази? 

7. Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертація Якубець Ольги Ігорівни "Функціонування ЬЮ-синтазної та Ыа -

АТФ-залежної регуляторних систем у лімфоцитах крові жінок у нормі та при 



активації проліферативних процесів в яєчнику", виконана під керівництвом 

член-кореспондента НАМН України, доктора медичних наук, професора 

Гжегоцького Мечислава Романовича і доктора біологічних наук, професора 

Воробця Зіновія Дмитровича, подана на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.03 - нормальна фізіологія, 

дозволяє на підставі комплексного підходу та нових наукових даних, 

отриманих з використанням сучасних методів, вирішити наукове завдання -

з'ясування вікових особливостей функціонування в лімфоцитах крові 

аргіназо-1\Ю-синтазної та Ыа-АТФ-гідролазної регуляторних систем, стану 

про- та антиоксидантної системи та концентрації пухлинного маркера СА-

125 за фізіологічного стану організму та при розвитку раку яєчника. 

За актуальністю, науково-методичним рівнем, об'ємом проведених 

наукових досліджень, новизною та практичною цінністю, рівнем опри люд-

нення результатів дослідження наукова робота Якубець О.І. відповідає 

вимогам п. 9 і 11 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року №567 щодо 

кандидатських дисертацій (із змінами, внесеними згідно з Постановами 

Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р., 

№567 від 27.07.2016 р.), а її авторка заслуговує присвоєння наукового 

ступеня кандидата медичних наук. Зміст дисертації відповідає спеціальності 

"14.03.03 - нормальна фізіологія", за якою вона представлена до захисту. 
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