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Удосконалення відомих та створення нових методів дослідження є 
актуальним завдання морфології. Наукових робіт у цьому напрямку практично 
немає. Тому все частіше загальновідомі гістологічні методи дослідження 
називають «рутинними», хоч з такими висловлюваннями погодитись складно.

Лектинова гістохімія переживає свій ренессанс, після бурхливого розвитку 
у 80-90-х роках минулого століття. Дослідження тканинних глікокон’югантів 
здійснюється різноманітними методами, але в сучасних умовах складно уявити 
їх виявлення без застосування лектинів. Лектини можливо використовувати як 
гістохімічні реагенти для виявлення вуглеводних детермінант 
внутрішньоцитогілазматичних та міжклітинних структур при різних 
фізіологічних та функціональних станах організму. На клітинній поверхні 
виявляється значне різноманіття гліканів, які виконують роль сигнальних, 
розпізнавальних та адгезійних молекул. Вони приймають участь в багатьох 
фізіологічних процесах, які включають диференціацію, контактне гальмування 
клітин та їх міграцію, нормальний розвиток ембріона, ріст, згортання крові, 
вроджену імунну відповідь, тощо.

В останні роки лектини широко використовують при дослідженні змін в 
структурі та кількості гліканів врізних органах від нижчих хребетних до ссавців 
і людини, що доповнює уявлення про шляхи та напрямок їхньої еволюції. 
Порушення глікозилювання білків в ембріогенезі призводить до змін в 
становленні тканин та появі аномалій розвитку. В онтогенезі зміна топографії 
вуглеводних детермінант на поверхні клітин та їх складу в аморфній речовині 
сполучної тканини супроводжується розвитком патологічних процесів. Різке 
зменшення вуглеводних детермінант на поверхні клітини 
проявляєтьсяактивацією їх міграційних властивостей, а в клітинах пухлин - 
інвазивністю та швидким метастазуванням, що свого часу було показано нами 
при вивченні лектингістохічного складу клітин раку молочної залози (Паїценко 
С.М., Волошин М.А., 1996-2000).

В останні десятиріччя морфологічним та лектиногістохімічним 
дослідженням товстої кишки людини було присвячено достатньо уваги, що 
пов язано з прогресивним ростом запальних хвороб та раку прямої кишки. 
Однак, топографія вуглеводних детермінант на поверхні клітин та механізми 
зміни складу останніх при патологічних процесах залишаються значною мірою 
нез’ясованими. Залишається актуальним пошук, одержання та впровадження в 
практику нових високо селективних лектинів для оцінки процесів адгезії, 
проліферації, диференціювання клітин та тканин, як за умов морфогенезу, так 
канцерогенезу.

Тому тема дисертаційної роботи Антонюка Р. В. є сучасною та 
актуальною.



Ступінь обґрунтованості, достовірність наукових положень, висновків 
і рекомендацій, сформульованих у  дисертації

Робота виконана в рамках наукового напрямку Львівських морфологів, 
який багато років розробляється на кафедрі гістології під керівництвом 
професора О.Д.Луцика, щодо розробки та впровадження лектингістохімічного 
методу для визначення вуглеводних детермінант в клітинах і тканинах. Це дуже 
важливо, тому на кафедрі напрацьовано та накопичено значний досвід роботи з 
лектинами, що має значення, як для постановки гістохімічної реакції так і для 
інтерпретації отриманих результатів. Робота проведена в рамках планових 
наукових тем 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) та «Лектино- та імуногістохімічний аналіз вуглеводних 
детермінант нормальних та патологічно змінених клітин і тканин» (номер 
державної реєстрації 01 13U000207).

В роботі використано еволюційний підхід, який в теперішній час із-за 
економічної скрути в державі дуже рідко застосовується вченими, але він 
дозволяє отримати фундаментальні результати.В роботі вивчали відділи тонкої 
та товстої кишок людини татварин наступних видів: коропа звичайного, жаби 
трав’яної, мідянки звичайної, голуба сизого, теляти, лабораторних щурів. У 
роботі було використано 24 лектини, 20 з яких - лектини виробництва НВК 
«Лектинотест», м. Львів; 3 вперше одержані лектини (MPFA, PIFA, CCRA); 
лектин МАА виробництва фірми Sigma (CFIJA). Використані в роботі лектини 
підібрано не випадково, а відповідно до їх вуглеводної специфічності: D- 
манозоспецифічні (Con A, PSA, LCA, GNA, LVA, MPFA); D- 
галактозосгіецифічні (VAA, RCA, CNF A, PIFA, SBA, RPBA, CCRA, РНА-РІ, 
АІА, PNA, АСА); ^ацетил-О -глю козамінспецифічні (WGA, STA); L- 
фукозоспецифічні (ГАВА, PFA), сіалоспецифічні (SNA, МАА, WGA, CNA) 
лектини. Такий підхід дозволив порівняти специфічність зв’язування лектинів з 
конкретними вуглеводними групами внутрішньоцитоплазматичних структур 
епітелію товстої кишки різних видів тварин та виявити найбільш інформативні 
з них. Одночасно для гістохімічного виявлення в препаратах 
вуглеводвміщуючих сполук правильно використано гістохімічні реакції: LUIK- 
реакцію для визначення глікопротеїдів та забарвлення альциановим синім для 
виявлення глікозаміногліканів, що дозволило більш точно описати топографію 
рецепторів до лектинів в структурах товстої кишки.

Для вивчення можливостей застосування нових лектинів у гістологічній 
практиці тауточнення їхньої вуглеводної специфічностіу трьох щурів взято 
слинні залози, шлунок, печінку, підшлункову залозу, тонку і товсту кишки, 
серце, лімфатичні вузли, селезінку, тимус, нирки, надниркову залозу, великий 
мозок, мозочок, що достатньо для отримання надійного результату.

РІадійнісгь лектингістохімічноїреакції визначається постановкою 
обов’язкових контролів. Автор при дослідженні вуглеводної специфічності 
лектинів правильно використовував реакцію гемаглютинації та її пригнічення 
конкретними вуглеводами-інгібіторами. Для реакції гемаглютинації



застосовували 2 % суспензію еритроцитів людини або тварин у забуференому 
фізіологічному розчині, pH 7,4.

Дослідження виконані з дотриманням етичних вимог, що відмічено в 
авторефераті та дисертації. Встановлені факти задокументовані якісними 
мікрофотографіями, що представлені в 97 малюнках. Чисельні результати 
зведено до 1 8 інформативних таблиць.

7 висновків обґрунтовані та об ’єктивно відображають результати 
досліджень.

Новизна наукових положень та висновків, сформульованих у  дисертації

Дисертантом вперше з використанням панелі лектинів різної вуглеводної 
специфічності,щодо гістотопографії глікорецепторів слизової оболонки тонкої 
та товстої кишки різних видів хребетних тварин і людини. Отримано 
фундаментальні данні про характер експонування глікокон’югатів у залежності 
від таксономічної приналежності і особливостей харчування, що вагомо 
доповнює знання про будову та функцію кишківника.

Вперше встановлено, що онкофетальний Т-антиген виявляється в нормі в 
тканинах кишки мідянки звичайної та жаби трав’яної і не виявляється у ссавців, 
що свідчить про напрям еволюційних змін в структурі гліканів при ускладненні 
будови хребетних та спеціалізації функцій травного тракту.

Особливо цінним є вперше встановлений автором факт схильності 
еритроаглютиніну квасолі та нового лектину з ікри коропа до селективної 
взаємодії з вуглеводними детермінантами в складі пухлинних новоутворень 
товстої кишки на фоні відсутньої взаємодії з вуглеводними рецепторами 
незміненої слизової оболонки.

Вперше детально охарактеризовано вуглеводну та гістохімічну 
специфічність нових виділених лектинів міцени чистої (MPFA), свинушки 
тонкої (PIFA) і лектину ікри коропа (CCRA), що доповнює уявлення про 
вуглеводну картину структур тонкої та товстої кишки представників класів 
кісткових риб, земноводних, рептилій, птахів і ссавців.

Практичне значення одержаних результатів

Проведене фундаментальне дослідження розширюєможливосгі 
практичного використання лектинів - як селективних гістохімічних маркерів 
окремих структурних компонентів тонкої та товстої кишки у представників 
різних класів тварин та людини.

Лектин з ікри коропа та еритроаглютинін квасолі доцільно 
використовувати в якості селективних лектингістохімічних маркерів для 
диференційного зафарбовування товстої кишки в нормі та при аденомах і 
аденокарциномах. Отримані дані свідчать про перспективність застосування 
нових лектинів (MPFA, PIFA, CCRA) у гістохімії вуглеводів як інтактних, гак і 
патологічно змінених тканин.

Особливого практичного значення набуває встановлене в роботі 
селективне зв’язування кон’югагулектину гороху з похідним гіопірано[2,3-сі] 
тіазолу (Les-1351K) та рецепторами лейкємічних клітин, що



дозволяєвикористовувати лектини у якості векторних молекул для доставки 
лікарських препаратів, зокрема, при хіміотерапії неоплазій товстої кишки. Це 
може в подальшому стати новим науковим напрямком в фармакології та 
фармакотерапії. Матеріали дисертації впроваджені і використовуються в 
навчальному процесі на кафедрах гістології, цитології та ембріології 6 вищих 
медичних закладів України.

Ідентичність змісту автореферату та публікацій основним 
висновкам дисертації

Результати дисертаційної роботи повною мірою висвітлено у наукових 
виданнях (за темою дисертації опубліковано 16 наукових праць, із яких 4 статті 
у фахових наукових виданнях України («Морфологія» та «Світ біології та 
медицини»), 2 статті у закордонних наукових виданнях (1 - у фаховому 
журналі). Опублікована монографія у співавторстві та отримано патент України 
на корисну модель. Одержані експериментальні неодноразово апробовані на 
морфологічних наукових конференціях, як в Україні, так і за кордоном. 
Автореферат дисертації та публікації ідентичні за змістом. Основні результати 
досліджень наведені у авторефераті, який у повній мірі відповідає змісту й суті 
дисертаційної роботи.

Загальна характеристика роботи. Оцінка мови та стилю дисертації

Дисертацію викладено на 210 сторінках, із них основна частина займає 
137 сторінок. Робота побудована за загально прийнятим планом та містить 
наступні розділи: вступ, огляд літератури, матеріали і методи досліджень, два 
розділи власних досліджень, аналіз та узагальнення результатів досліджень, 
висновки, список використаних джерел та додатки. У «Вступі» дисертант чітко 
обгрунтовує актуальність теми дисертації, мету та завдання дослідження, 
новизну та практичну значимість роботи, матеріали апробації, публікації за 
темою дисертації.

В першому розділі«Огляд літератури», що викладений на 25 сторінках та 
не перевищує 20 % основного тексту роботи, здобувач дає загальну 
характеристику вибраної теми на основі сучасної, переважно, закордонної 
літератури стосовно пектинової гістохімії товстої кишки у людини та хребетних 
тварин. Особлива увага приділяється змінам гліканових рецепторів у людини 
при неоплазіях слизової оболонки та молекулам-маркерам, які сприяють 
пухлинній прогресії, процесам інвазії та метастазування у людини. Окремі 
підрозділи присвячені лектинам та їх використанню в дослідженні 
глікорецепторів товстої кишки та дослідженню можливостей терапії, яка 
заснована на селективному виявлені пухлинних маркерів.

У розділі 2«Магеріали і методи дослідження», який викладений на 14 
сторінках,дається характеристика експериментальних груп тварин та аналіз 
біогісійного та секційного матеріалу, методи вивчення мікроморфології та 
вуглеводних детермінант товстої кишки, гістохімічне виявлення лужної 
фосфатази, методи виявлення пектинів за допомогою реакції гемаглютинації та



дослідження їхньої вуглеводної специфічності, характеристика використаного 
набору лектинів та способів їх візуалізації при гістохімічних дослідженнях.
Слід відмітити, що дослідження на лабораторних тваринах проводилися при 
дотриманні принципів біоетики у відповідності з положенням Європейської 
конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються у дослідних та 
інших наукових цілях (Страсбург, 1986 p.), Директиви Ради Європи 2010/63EU 
(2010 p.), Закону України №3447-1V "Про захист тварин від жорстокого 
поводження".

Розділ 3.«Дослідження товстої кишки людини та хребетних тварин у 
нормі та при пухлинній трансформації в людини з використанням лектинів» 
викладений на 56 сторінках. В розділі описано результати 
загальноморфологічних досліджень товстої кишки людини та досліджуваних 
хребетних тварин в нормі та при аденомах і аденокарциномах у людини. На 
мікрофотографіях показані особливості анатомічної та гістологічної будови 
тонкої та товстої кишки представників різних класів хребетних тварин. Для 
виявлення закономірностей перебудови глікокон’югатів кишки, Т-антигену і 
можливих інших змін у складі глікокон’юґатів кишки в контексті еволюційного 
розвитку проведено дослідження вуглеводних рецепторів із застосуванням 9-ти 
лектинів різної вуглеводної специфічності. Ці дослідження у кінці підрозділу 
3.2 підсумовані в двох таблицях. Підрозділ 3.3. присвячений порівняльній 
гістохімії глікорецепторів товстої кишки людини в нормі та при неопластичних 
процесах у людини при використанні класичних та нових лектинів. Для 
уточнення структури глікокон’югатів і достовірній інтерпретації результатів 
лектиногістохімічних досліджень були використані вуглеводні інгібітори та 
обробка досліджуваних гістологічних препаратів ферментом нейрамінідазою, 
що відображає знання автора щодо вимог до проведення лектингістохімічних 
реакцій та його високий професіоналізм.

В четвертому розділі «Нові лектини (MPFA, PIFA, ССЯА )...»на 36 
сторінках представлено результати їх застосування в гістохімічних 
дослідженнях та перспективи їх використання. Показана вуглеводна та 
гістохімічна специфічність нових лектинів - міцени чистої, свинушки тонкої, 
ікри коропа, одержаних за участю автора дисертаційної роботи. Для окреслення 
можливостей практичного використання нових лектинових препаратів автор не 
обмежується тестуванням нових лектинів на товстій кишці людини та 
хребетних тварин, а також використовує інші органи, зокрема, шлунок, нирки, 
великий мозок, мозочок, тощо. Великий за об’ємом підрозділ (4.5) присвячено 
результатам дослідження вуглеводної специфічності нових лектинів та їх 
взаємодію з моно-, олігосахаридами, полісахаридами та глікопротеїнами. У 
підрозділі 4.6 наведено результати використання лектину гороху з метою 
адресної доставки антинеопластичної речовини. Підвищення протипухлинної 
активності одержаного кон’югату(кон’югатлектину гороху з похідним 
гіопірано[2,3-<Дтіазолу (F es-1351) свідчить про перспективність роботи в 
даному напрямку.

Розділ «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» викладено на 18 
сторінках.У цьому розділі проаналізовано одержані результати досліджень. На 
основі власних досліджень та 209 літературних даних (24 кирилицею, 185 
латиницею) автор пояснює причини наявності Т-антигену у нижчих хребетних і



його відсутності у ссавців. Обґрунтовує еволюційні зміни в гістотопографії 
рецепторів до лектинів в структурах тонкої та товстої кишки зміною гину 
харчування та ускладнення травної системи від риб до людини. Практично 
важливим є виявлення лектинів, які можуть бути використані для ранньої або 
диференційної діагностики новоутворень.

Одержані автором результати детально обговорені.7 висновків логічно 
випливають з одержаних результатів та сформульовані на основі великого 
фактичного матеріалу, тому є достатньо обґрунтованими, відповідають 
поставленим завданням досліджень, мають наукову і практичну цінність.

Дискусійні питання та зауваження

Робота написана гарною науковою професійною мовою, але 
перевантажена фактичним матеріалом, що ускладнює сприйняття інформації.

Перевагою роботи є чудовий ілюстративний матеріал -  фотодокументація 
встановлених фактів розподілу рецепторів до лектинів в тканинах кишки. 
Проте ряд фотографій гістологічних препаратів низької якості (рис.2.1; рис.3.2; 
рис.З.ІЗБ; рис. 4.23Б).

По ходу ознайомлення з текстом дисертації трапляються невдалі громіздкі 
речення, описки, застарілі терміни. Наприклад:

1. Автор використовує невдалі терміни: вакцина провалилася (стор.35); 
кислий муцин (стор.41; 63); інтактної слизової оболонки
(стор.94);іциточковою облямівкою (стор. 115; 116);муцинного секрету 
(стор.152), кусочків (стор. 198).

2. В роботі використані органи лабораторних тварин, щурів лінії Вістар, 
яких по тексту автор постійно називає пацюками(стор. 38; 124; 153).

3. По тексту часто розриваються ініціали та прізвища (стор. 10), або не 
наводяться ініціали авторів статей (стор. 145; 161).

4. Автор використовує стару класифікацію вуглеводвміщуючих сполук, 
наприклад: кислі мукополісахариди (стор.90; 146), сульфатовані кислі 
полісахариди (стор. 146 ).

5. Під рисунками є невдалі підписи: в одних випадках -«Людина,товста 
кишка» (стор. 89), «Пацюк, товста кишка» (стор.110), а в інших випадках 
«Товста кишка людини» (стор. 89), «Товста кишка пацюка» (стор.1 11).

Зроблені зауваження не зменшують позитивної оцінки дисертаційної роботи 
Р.В. Антонюка в цілому.

При ознайомлені з дисертаційною роботою виникло ряд дискусійних 
питань:

- Поясніть навіщо було використано24лектини для виявлення 5 основних 
фунціональніх груп глікоконьюгатів, багато з який виявляють одні йтіж 
рецептори.

- З якими глікозаміногліканами співгіадаєрозподіл рецепторів до лектинів в 
структурах товстої кишки?

- Чим обумовлено Ваш вибір тварин різних класів для описання розподілу 
глікоконьюгатів в товстій кишці?

- Робота носить фундаментально-прикладний характер, тому доцільно було 
б сформулювати практичні рекомендації для морфологів.



Дисертація відповідає як вимогам паспорту спеціальності 14.03.09 -  
гістологія, цитологія та ембріологія, так і профілю спеціалізованої вченої ради 
при ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ 
України, до якої вона представлена до офіційного захисту. Проте як в назві так і 
задачах дослідження фігурує термін неоплазія — об ’єкт дослідження якого 
виходить за рамки спеціальності гістологія, цитологія та ембріологія. 
Необхідно зазначити, що автор не вивчав етіологію раку, механізми 
канцерогенезу та клінічні прояви онкопатології. Автор показав динаміку появи 
та зникнення різних груп гліконьюгатів в тонкій та товстій кишках у 
представників різних класів тваринного світу та людини; так само як і описана 
в літературі зміна лектинрецепторного профілю в тканинах людини в 
пренатальному та гііслянатальному онтогенезі. Поява серед клітин дорослої 
людини структур із глікоконьюгатами, що характерні для ембріонів, або 
тварин, які стоять на більш низьких щаблях еволюції,відображає зміну 
фенотипу клітин, що є проявом деструкції, метаплазії або неоплазії. В 
дисертації автор розширює можливості використання методу лектинової 
гістохімії в морфології та медицині шляхом використання, як стандартних 20 
лектинів, так трьох нових лектинів. Рецептори до трьох маловивчених лектинів 
не визначаються на структурах незміненої товстої кишки, але селективно 
виявляються за допомогою лектинів (CNFA, CCRA, РНА-Е) в клітини пухлин 
товстої кишки. Це вдала знахідка автора показує можливості використання 
методу для вивчення диференціювання клітин, що є предметом вивчення 
гістології.

Рекомендації щодо використання дисертаційної роботи у  практиці

Одержані результати гісготопографії глікорецегіторів слизової оболонки 
кишки різних видів хребетних тварин і людини можуть бути використані для 
написання монографій та довідників з будови кишківника. О б’ємний 
ілюстративний матеріал розподілу рецепторів до маловивчених лектинів 
(MPFA, PIFA, CNF A, CCRA) в різних органах доцільно опублікувати у вигляді 
«Атласу з лектинової гістохімії», що буде представляти інтерес для гістологів, 
анатомів, патологоанатомів. Встановлені данні про селективне виявлення 
рецепторів лектинів CNFA, CCRA та РНА-Е на клітинах пухлин товстої кишки 
можуть бути рекомендовані в якості гістохімічних реагентів для виявлення 
аденом та аденокарцином товстої кишки, що доцільно оформити у вигляді 
методичних рекомендацій спільно з Інститутом експериментальної патології, 
онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького.

Заключення

Дисертаційна робота Р.В. Антонюка “Пектинова гістохімія товстої кишки 
в нормі та при неоплазії” , що подана до захисту в спеціалізовану вчену раду 
при ДВЕІЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ

Відповідність дисертації профілю спеціалізованої вченої ради



України на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.03.09 -  гістологія, цитологія, ембріологія є кваліфікаційним 
науковим дослідженням, в якому вирішене актуальне наукове завдання, щодо 
гістотопографії глікорецепторів слизової оболонки товстої кишки людини в 
порівняльному аспекті з кишкою інших видів тварин у нормі та при неоплазіях 
у людини, що має істотне значення для гістології, цитології, ембріології. За 
актуальністю теми, методичним рівнем виконання, глибиною аналізу, ступенем 
обґрунтованості та достовірності висновків, новизною одержаних результатів, 
їх теоретичним та практичним значенням для морфології, дисертація Антонюка 
Р.В. відповідає вимогам п.11 «Порядку присудження наукових ступенів 
і присвоєння вченого звання» щодо дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата медичних наук, за спеціальністю 14.03.09 -  гістологія, цитологія, 
ембріологія, а її автор гідний присудження означеного ступеня.

Офіційний опонент:
Заслужений діяч науки і техніки України, 
доктор медичних наук., професор, завідувач кафедри 
анатомії людини, оперативної хірургії та. 
топографічної анатомії Запорізько, 
державного медичного універ It
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