
Відгук
офіційного опонента, доктора медичних наук, 

доцента Шепітька Костянтина Володимировича на дисертаційну роботу 

Антонюка Ростислава Володимировича “Лектинова гістохімія товстої 

кишки в нормі та при неоплазії”, яка представлена на здобуття наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.09 -  гістологія,

цитологія, ембріологія

1. Актуальність обраної теми дисертації. Глікокон'югати клітинної 

поверхні виконують дуже важливу функцію молекулярного розпізнавання. У 

наш час систему вуглевод-білкового впізнавання розглядають як дуже 

важливий додаток до генетичного коду. Білково-вуглеводні та вуглеводно- 

вуглеводні взаємодії контролюють основні аспекти утворення внутрішньо- і 

міжклітинних зв'язків, трансмембранного передавання сигналу, трансдукції 

клітинних сигналів і транспортування молекул. Такі взаємодії є підґрунтям 

низки явищ, таких як видалення глікопротеїнів із системи кровообігу, адгезія 

інфекційних агентів до клітин господаря, клітинно-клітинні взаємодії в імунній 

системі, злоякісна трансформація клітин і метастазування.

Для визначення послідовності подій у вищезгаданих біомолекулярних 

феноменах природа має потужний інформаційний інструмент - вуглеводний 

код. Для зчитування інформації цього коду в живих організмів є специфічні 

білки - лектини, ферменти-глікозидази, які теж за будовою належать до 

глікопротеїнів, та інші вуглеводозв'язувальні білки. Розуміння функціональної 

значимості гліканів може допомогти визначити і декодувати інформацію, що 

зберігається в цих молекулах, і полегшити можливість читати й інтерпретувати 

глікокод, який є ключем до розуміння як фізіологічних, так і патологічних 

молекулярних механізмів, що відбуваються в живій клітині. Багато 

патологічних процесів мають свою "глікомітку". Натепер визначено понад 40 

спадкових хвороб, які пов'язані з порушенням процесу глікозилювання білків і 

ввійшли в номенклатуру як уроджені дефекти глікозилювання (напр., «хвороби 

накопичення»).
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Точне визначення будови і ролі вуглеводних ланцюгів у глікопротеїнах і 

гліколіпідах має велике значення для медицини, оскільки створює основу для 

розробки нових лікарських препаратів, наприклад, тканинних активаторів 

плазміногену, імуномодуляторів, антивірусних лікарських речовин, які 

застосовують у препаратах відволікальної терапії автоімунних хвороб. 

Теоретично можлива і генна терапія, спрямована на відновлення біосинтезу 

гліканів або рецепторів до них.

Рак товстої кишки посідає третє місце в структурі пухлинних хвороб у 

всьому світі. Ракові захворювання, аденокарциноми, аденоматозні поліпи, 

виразковий коліт, хвороба Крона супроводжуються змінами в глікозилюванні 

слизової оболонки товстої кишки, що проявляється в зменшенні довжини О- 

глі канів, зниженні сульфатування, підвищенні сіалізації та експресії 

онкофетальних антигенів.

Разом із тим є проблеми ранньої діагностики злоякісних хвороб, їх 

надійного диференціювання від доброякісних неоплазій, недостатнього 

розуміння причин і молекулярних механізмів їх виникнення.

Вирішення цих питань актуальне не лише для теорії, для спеціалістів- 

морфологів, а і для лікарів-онкологів, хірургів, терапевтів, лікарів загальної 

практики сімейної медицини, патологоанатомів.

Отже, проблема, яка поставлена і розв'язується в дисертаційній роботі 

Антонюка Ростислава Володимировича “.Пектинова гістохімія товстої кишки в 

нормі та при неоплазії”, є актуальною, сучасною, теоретично і практично 

важливою.

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

програмами. Робота має тісний і незаперечний зв’язок із плановими 

науковими темами кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького «Пошук нових 

препаратів лектинів із сировини Карпатського регіону та можливості їх 

застосування у біології та медицині» (номер державної реєстрації 0107U001048) 

і «Лектино- та імуногістохімічний аналіз вуглеводних детермінант нормальних
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з
та патологічно змінених клітин і тканин» (номер державної реєстрації 

0113U000207).

У центрі уваги дисертації лежать питання дослідження характеру 

перебудови глікорецепторів слизової оболонки товстої кишки людини при 

пухлинній трансформації та її прогресії; вивчення вуглеводної специфічності 

нових препаратів лектинів і перспективи їх використання в ролі гістохімічних 

реагентів у нормі та патології; гістотопографія вуглеводних детермінант 

слизової оболонки тонкої і товстої кишок еволюційно віддалених класів 

хребетних тварин; з ’ясування можливостей використання лектинів для 

цілеспрямованої доставки ліків до патологічно змінених тканин.

3. Ступінь обгрунтованості положень і висновків дисертації»

У роботі використано достатньо великий обсяг експериментального 

матеріалу. Це секційний матеріал різних відділів товстої кишки; 

інтраопераційний матеріал аденокарцином товстої кишки людини; сегменти 

травної трубки хребетних тварин різних класів. Дослідження вуглеводних 

детермінант проводили з використанням 24 лектинів різної вуглеводної 

специфічності, кон’югованих із пероксидазою хрону. У процесі дослідження 

використовувалися сучасні й адекватні поставленим завданням методи: 

загальноморфологічні; гістохімічні; методи лектиногістохімії, в тому числі з 

використанням специфічних вуглеводів-інгібіторів і ферментів; імунохімічні -  

для дослідження вуглеводної специфічності нових лектинів; біохімічні та 

статистичний аналіз. Усе це дозволило отримати науково обґрунтовані й 

достовірні дані, які були представлені на наукових конференціях в Україні та 

за кордоном.

Висновки дисертаційної роботи відображають суть виконання поставлених 

завдань і досягнення основної мети досліджень.

4. Наукова новизна, теоретичне і практичне значення роботи. Уперше з 

використанням 12-ти лектинів різної вуглеводної специфічності проведено 

порівняльне гістохімічне дослідження й охарактеризовано особливості складу і 

структури вуглеводних детермінант слизової оболонки кишки представників 

різних класів хребетних тварин (коропа звичайного, мідянки звичайної, жаби



трав’яної, голуба сизого, білого щура) і людини. Установлено, що у всіх 

досліджуваних тварин товста і тонка кишки містять велику кількість муцинів, у 

складі яких є кислі термінальні вуглеводні залишки (зокрема, сіалові кислоти). 

Різниця у зв’язуванні лектинів між товстою і тонкою кишками більше виражена 

у вищих хребетних, що вказує на прогресуючу спеціалізацію від передніх до 

задніх відділів шлунково-кишкового тракту. За допомогою лектину арахісу і 

джакаліну виявлено наявність термінальних залишків Т-антигену (що є одним 

із маркерів пухлинної трансформації в людини) в секреторних гранулах 

келихоподібних клітин товстої і тонкої кишок нижчих хребетних тварин у 

нормі та його маскування (або відсутність) у нормі в ссавців (білого щура і 

людини).

Установлено, що еритоаглютинін квасолі та лектини ікри коропа і 

грузлика димчастого слабко зв’язуються з глікорецепторами нормальної 

слизової оболонки товстої кишки людини і проявляють підвищену 

спорідненість до глікокон’югатів у складі її неоплазій.

Уперше досліджено вуглеводну специфічність і можливості використання 

в гістохімії нових та маловивчених лектинів -  гриба міцени чистої (MPFA), 

свинушки тонкої (PIFA), грузлика димчастого (CNFА), ікри коропа (CCRA). 

Новизна методу очищення CCRA підтверджена патентом на корисну модель 

України. Уперше встановлено, що особливістю MPFA є винятково сильна 

взаємодія з лужною фосфатазою, а відносна інгібіторна сила такої взаємодії для 

лектину MPFA була найвищою серед двадцяти випробуваних лектинів.

Одержані результати розширюють відомі дані щодо гістотопографії 

глікорецепторів слизової оболонки кишки різних видів хребетних тварин і 

людини та демонструють особливості експонування глікокон’югатів залежно 

від їх таксономічної приналежності. Це підвищує можливості практичного 

використання лектинів як селективних гістохімічних маркерів окремих 

структурних компонентів тонкої та товстої кишок. Також отримані дані 

свідчить про перспективність застосування нових лектинів (міцени чистої, 

свинушки тонкої та ікри коропа) в гістохімії вуглеводів як нормальних, так і 

патологічно змінених тканин.
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5. Аналіз дисертаційної роботи. Дисертацію викладено на 210 

сторінках, із них основна частина займає 137 сторінок. Робота містить 97 

рисунків, 18 таблиць і 209 джерел літератури (24 кирилицею, 185 латиницею). 

Робота складається з таких розділів: вступ, огляд літератури, матеріали і методи 

досліджень, два розділи власних досліджень, аналіз і узагальнення результатів 

досліджень, висновки, список використаних джерел і додатки.

У «Вступі» дисертант обґрунтовує актуальність теми дисертації, мету і 

завдання дослідження, характеризує новизну і практичну значимість роботи, 

матеріали апробації, публікації за темою дисертації.

Розділ 1 (Огляд літератури) викладений на 25 сторінках, що не перевищує 

20 % основного тексту роботи. Дисертант дає вичерпну характеристику 

проблеми на теперішній час, аналізує наукові дані першоджерел, що 

стосуються лектинової гістохімії товстої кишки в людини та хребетних тварин, 

і можливості та перспективи застосування лектинів для діагностики і цільової 

доставки лікарських засобів. У кінці розділу підсумовуються основні 

досягнення та вказуються невирішені питання лектиногістохімії товстої кишки.

Розділ 2 (Матеріал і методи дослідження) викладений на 14 сторінках. 

Тут наведено характеристику експериментальних груп тварин та аналіз 

біопсійного і секційного матеріалу; методи вивчення мікроморфології та 

вуглеводних детермінант товстої кишки; гістохімічне виявлення лужної 

фосфатази; методи виявлення лектинів за допомогою реакції гемаглютинації та 

дослідження їхньої вуглеводної специфічності; характеристика використаного 

набору лектинів і способів їх візуалізації в гістохімічних дослідженнях.

Розділ 3 (Дослідження товстої кишки людини та хребетних тварин у 

нормі та при пухлинній трансформації в людини з використанням лектинів) 

викладений на 56 сторінках. У цьому розділі наведені результати 

загальноморфологічних досліджень товстої кишки людини в нормі та при 

аденомах і аденокарциномах. Також наведено результати 

загальноморфологічних досліджень кишок (тонкої та товстої) досліджуваних 

хребетних тварин. Детально описано будову травного каналу коропа 

звичайного (клас - кісткові риби), жаби трав’яної (клас -  земноводні), мідянки
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звичайної (клас - плазуни), голуба сизого (клас -  птахи), білого щура (клас -  

ссавці) та людини з наведенням численних мікрофотографій. З метою 

виявлення закономірностей перебудови глікокон’югатів кишки в контексті 

еволюційного розвитку здійснено порівняльне гістохімічне дослідження кишки 

вищевказаних тварин. У цьому дослідженні було використано 9 лектинів різної 

вуглеводної специфічності, мічених пероксидазою. Основна увага була 

приділена виявленню онкофетальних антигенів (зокрема, Т-антигену). Окремий 

підрозділ дисертаційної роботи присвячений результатам використання нових і 

класичних лектинів при дослідженні аденом та аденокарцином товстої кишки 

людини. Особливу увагу привертає підрозділ «Використання специфічних 

інгібіторів при дослідженні глікорецепторів». На прикладі товстої кишки білого 

пацюка з використанням сіало- і галактозоспецифічних лектинів (SNA, CNA, 

МАА, SBA), манозоспецифічного лектину PSA та вперше одержаного автором 

MPFA продемонстровано можливості використання інгібіторів в уточненні 

структури вуглеводних рецепторів тканин і клітин. Одержано нові важливі дані 

про особливості будови вуглеводних рецепторів товстої кишки.

Розділ 4 (Нові лектини (MPFA, PIFA, CCRA). Результати їх 

застосування в гістохімічних дослідженнях та перспективи їх використання).

У цьому розділі охарактеризована вуглеводна і гістохімічна специфічність 

нових, раніше не описаних лектинів, одержаних за участі автора 

дисертаційної роботи. Ці лектини було використано для дослідження 

циторецепторів тканин товстої і тонкої кишок, нирки і деяких інших органів 

з метою окреслення можливостей їх практичного застосування в 

гістохімічних дослідженнях. Для нових лектинів детально описано 

вуглеводну специфічність, яку досліджували як на рівні моно- й 

олігосахаридів, так і з застосуванням глікопротеїнів та полісахаридів. 

Закінчується розділ невеликим, але перспективним підрозділом «Апробація 

лектинів як векторів адресної доставки ліків», у якому реалізовано ідею 

приєднання до лектину антинеопластичного препарату і здійснено його 

тестування на клітинах лейкемії миші лінії L1210, що посилило 

протипухлинну активність у 2,5 рази.
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Розділ «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» викладено на 

18 сторінках. У ньому всебічно і детально проаналізовано одержані 

результати виконаних досліджень. Автор аргументує логічну схему 

проведених досліджень, робить обґрунтовані висновки з проведених 

експериментів, із глибоким знанням предмета вступає в наукову дискусію з 

іншими дослідниками і за наявності подібних досліджень порівнює з ними 

власні результати.

Вірогідність одержаних Антонюком Р.В. результатів обґрунтована тим, 

що всі вони детально і всебічно обговорені, а основні положення і висновки 

дисертаційної роботи сформульовані на основі великого фактичного 

матеріалу, відповідають поставленим завданням досліджень і мають наукову і 

практичну цінність.

Висновки (с. 163 -  165, у кількості 7), сформульовані автором, логічно 

випливають з одержаних результатів, науково обґрунтовані, відповідають меті 

та завданням дисертаційної роботи, побудовані відповідно до змісту 

дисертаційної роботи. Крім того, висновки достатньо добре представлені в 

публікаціях здобувана.

Бібліографічний опис літературних джерел подано автором на 22 

сторінках. Джерела укладені за алфавітом і охоплюють 209 найменувань 

літератури. Переважна більшість цитованої літератури датована після 2000 p., 

запозичена згідно з чинними стандартами, враховуючи наказ ВАК України 

№63 від 26.01.2008 р.

6. Повнота викладу основних результатів дисертаційної роботи в 

наукових фахових виданнях. Основні фрагменти результатів дисертаційної 

роботи повною мірою висвітлені в наукових виданнях (за темою дисертації 

опубліковано 16 наукових праць, із яких 4 статті у фахових наукових виданнях 

України, 2 статті в закордонних наукових виданнях (із них 1 у фаховому 

журналі), 1 патент на корисну модель України, 1 монографія і 8 публікацій у 

матеріалах конференцій.

Автореферат за структурою і змістом повністю відповідає дисертаційній 

роботі.



7. Відповідність дисертації профілю спеціалізованої вченої ради.

Дисертація відповідає вимогам паспорта спеціальності 14.03.09 -  гістологія, 

цитологія та ембріологія і профілю спеціалізованої вченої ради при ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, до 

якої вона представлена до офіційного захисту.

8. Рекомендації щодо використання дисертаційного дослідження в 

практиці. Рекомендації щодо використання результатів дисертації в практиці 

викладені досить повно й обґрунтовано. На підставі одержаних 

експериментальних даних про особливості будови різних відділів травної 

трубки, а саме тонкого і товстого відділів кишки, можна поглибити знання 

студентів при вивченні гістології, цитології та ембріології, нормальної анатомії, 

патологічної анатомії, на хірургічно спрямованих кафедрах, а також лікарів- 

інтернів під час вивчення курсу з гастроентерології, хірургії, секційного курсу. 

Використання отриманих результатів дослідження дає можливість покращити 

діагностування порушень у різних відділах шлунково-кишкового тракту та 

підібрати відповідну терапію. Виконане експериментальне дослідження є 

теоретичною базою для наступних морфологічних досліджень.

9. Недоліки дисертації щодо змісту й оформлення.

1. Автор застосовує визначення, які не завжди збігаються з новою 

гістологічною номенклатурою.

2. Трапляються граматичні та стилістичні помилки в тексті дисертації, на які 

вказано автору.

3. У розділі 3 підписи під деякими рисунками перевантажені інформацією.

4. У розділі «Список літературних джерел» необхідно впорядкувати список 

використаної літератури.

Проте вказані вище зауваження не мають принципового характеру й 

істотно не впливають на значущість отриманих результатів і дисертаційної 

роботи в цілому.

10. У процесі рецензування дисертації виникли такі запитання:

1. Чому для дослідження вибрані саме ці два відділи травної трубки, а не один 

тонкий або товстий?

8



2. За якими ознаками Ви відрізняли тонку кишку від товстої кишки в людини і 

щурів?

3. Чому вибрано саме цей спектр лектинів?

Висновок

Дисертаційна робота Антонюка Ростислава Володимировича “Лектинова 

гістохімія товстої кишки в нормі та при неоплазії”, що представлена на 

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.09 

-  гістологія, цитологія, ембріологія, є закінченою науковою працею, яка 

присвячена вирішенню важливих і актуальних питань сучасної гістології. За 

актуальністю теми, обсягом виконаних досліджень, новизною отриманих 

результатів, ступенем обґрунтованості наукових положень і рекомендацій, 

результатами впровадження, повнотою викладення результатів у фахових 

виданнях, теоретичним і практичним значенням відповідає вимогам чинного 

“Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника”, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013р. № 567, які пред’являються до кандидатських 

дисертацій, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.03.09 -  гістологія, цитологія, ембріологія.
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Офіційний опонент, 

завідувач кафедри медицини катастроф 

та військової медицини ВДНЗУ 

«Українська медична стоматологічна академія», 

доктор медичних наук, доцент
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