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офiцiйного опонента на дисертацiйну роботу Нiколаенко Тетяни Василiвни

на тему (АНГIОГЕННИИ ПРОФIЛЬ КУЛЬТИВОВАНI/D(

ЕНДОТЕЛIОЦИТIВ В УМОВАХ МОДИФIКАlЦi МIКРООТОЧЕННrI ПРО-

ТА АНТИАНГIоГЕННИМИ ФАкТоРАМИ)>,

представлену в спецiалiзовану вчену раry д 26.001.38 на здобуття наукового

СТУПеНЯ КаНДИДаТа бiологiчних наук зi спецiальностi 03.00.1 1 - цитологiя,

клiтинна бiологiя, гiстологiя

1, Дктуальнiсть теми дисертацii. Вивчення ендотелiю судин залишаеться

однiею з найважливiших проблем сучаснот бiологii та медицини. ,щоведена

його-прОвiдна ролЬ у багатьОх реryляТорниХ процесах, у пiдтриманнi балансу

МiЖ баГаТЬМа функцiями: в€lзодилятацiею та вазоконстрикцiею, iнгiбiторами та

промоутерами росц, анти- та протромбозом, факторами, що сприяють та

ПеРеШкОДЖають запаленню тощо. Вiдомо, що ендотелiалъна дисфункцiя, яка

виявляетъся вже на paHHix стадiях хвороб, вiдiграе провiдну роль

рlзних патологlчних cTaHiB. Саме тому глибоке розумiння
ендотелiальноi дисфункцii може сприяти бiльш ефективнiЙ

ПРОфiЛактицi багатьох захворювань. Вивчення ендотелiального моношару як

МiШенi для лiкувапьних впливiв при рiзноманiтних патологiчних процесах

НабУвае Все бiльшого значення. Пр" цьому особлива увага повинна

придiлятись розробцi нових пiдходiв до

ендотелiалъноi дисфункцii.

фармакологiчноТ корекцiТ

Таким чином, дослiдження механiзмiв ангiогенезу шляхом впливу на

ендотелiальнi клiтини е перспективним напрямком у бiологiТ. Особливу увагу
1ПриВертас Qункцlонування ендотелl€Lльних клlтин при таких патологlчних

ПРОЦеСаХ ЯК ПУхлИнниЙ picT та iшемiя. Щисфункцii ангiогенезу заJIежать вiд

фУнкцiонаJIъних, бiохiмiчних та морфологiчних особливостей ендотелiоцитiв.

Саме тому культивованi ендотелiальнi клiтини це зручна та

Тх

в патогенезi

плеханiзrtiв

терапiТ та

Вiд 
*

--,ffi-дffi;,i}{цýвх-""i.-л.,l "t'.,.".д i IlдячЁнЬЗ*---- *

з'ясувати особливостiбагатофункцiональна
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2

функцiоНування при рiзних експериментальних впливах, але й визначати

напрямки впливу потенцiйних терапевтичних засобiв з про- або

антиангiогенним механiзмом дii. Ключовим реryлятором ангiогенного

ПРОфiлю ендотелiоцитiв е специфiчний мiтоген VЕGF, проте його експресiя

регулюеться великою кiлькiстю зовнiшнiх чинникiв. На моделi культури

клiтин було показано, що еNOS вiдiграе виключну роль в пролiферацiТ,

МiГРацiТ, Виживаностi ендотелiалiоцитiв, в той же час участь у вiдповiдi на

ЦИТОТОКСичнi та апоптичнi стимули вивченi недостатньо. Однак, згiдно

HoBiTHix лiтературних даних, можна стверджувати, що дiя NO на клiтину

ЗаJIеЖИТЬ вiд Його концентрацii, фенотипових характеристик ендотелiальноТ

клiтини (аортальноi, венозноi, капiлярноi) та впливiв на неТ з боку

клiтин та iнших умов, зокрема гiпоксii, нестачi поживних

наявностi цитотоксичних компонентiв.

субстратiв,

еНеРГеТичниЙ метаболiзм. Вiдомо, що не лише зрiлi ендотелiалънi клiтинi, якi

РекРУryЮТЬся пухлиною, аJIе i прогенiторнi, попередниками яких е

МеЗенхiмалънi стовбуровi клiтини, здатнi переходити на енергетичний.

безкисневий метаболiзм (ефект Варбурга). Пр" цьому вiдбувасться бiльш

iнтенсивна утилiзацiя глюкози ендотелiальними клiтинами. Тому в

протипухлиннlи терап11 значне мlсце вlдводиться антиангlогеннtй, з впливом

На клЮчовi ланки сигналiнry ендотелiальних клiтин - метаболiзм (пригнiчення

бiодоступностi основного енергетичного субстрату -глюкози), iнгiбування

експресii VЕ,GF, HIF-I та модифiкацiя активностi еNOS. В той час як

патологii, що пов'язанi з пригнiченням ангiогенезу, навпаки потребують

додатковоi стимуляцii пролiферацii та мiграцii ендотелiалъних клiтин для

забезпечення тканин киснем та поживними субстратами. Поставлена мета та

завдання в данiй роботi полягають у

ендотелiальних клiтин за рiзних умов

ангiогенез-асоцiйованим механiзмом дiТ.

визначеннi ангiогенного профiлю

оточчючих

Також важливим компонентом функцiон€LгIьного стану ендотелiоцитiв е ik

кулътивування та впливу сполук з
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Таким чином, дослiдженнrl судинного ендотелiю в HopMi i при патологii,

ВИВЧеННЯ ендотелiа-гtьноi дисфункцiТ i методiв полiпшення функцiонального

СТаНУ енДотелiю та розробка нових пiдходiв до застосування вiдповiдних

ПОтешцiЙних лiкарських засобiв для зменшення порушенъ ендотелiалъноi
-!- :..(РУнкц11 все це продовжу€ залишатись акту€tлъним на сучасному етапi

РОЗВиТкУ науки i свiдчить про безперечну акту€Lльнiсть дисертацiйноТ роботи

Т.В.Нiколаснко.

2. Зв'язок роботи з науковшrли програмами.

. Щисертацiйна робота виконана в рамках науково-дослiдних робiт

Навчально-наукового центру <<Iнститут бiологii та медицини>) КиiЪського

нацiонального унiверситету iMeHi Тараса IТТевченка, в яких дисертант був

виконавцем окремих пiдроздiлiв: <<Механiзми реалiзацiТ адаптацiйно-

компенсаторних реакцiй органiзму за умови розвитку рiзних патологiЬ (Jtlb

дlр'011IUOOаба\; <<Розробка нанобiотехнологiчних пiдходiв отриманнrI

квантових точок сульфiду кадмiю та дослiдження ik бiологiчноi активностi>>

(М д/р 0114UOOЗ87З); <Аналiз впливу складових молекули калiкс[4]арену С-

|45 на ендотелiоцити у iморталiзованiй культурi клiтин>> (J\Ъ дlр

01 16U0O7З7 бС), <<Синтез флуоресцентних, флуоровмiсних, фоточутливих та

конформацiйно утруднеЕш< амiнокислот та налагодження бiологiчних TecTiB>>

(Nч д/р 0114UOOЗ471r). Тема дисертацiТ та Ti уточнена редакцiя затвердженi на

засiданнi Вченоi ради FilЩ <<Iнститут бiологiT та медицини) Киiвського

нацiонального унiверситету iMeHi Тараса ТТТgз.{9нкз (протокол J\Ъ б вiд

21.0Т.2014 року та протокол }lb4 вiд 20.10.2016 року).

Наукова новизна роботи. Наукова новизна роботи полягас в

характеристицi ряду модельних систем культивованих ендотелiальних клiтин

за такими параметрами, як пролiферативна активнiсть, апоптичнi показники,

активнiсть NО-синт€lзи та ступiнь утилiзацiТ глюкози за умов модифiкацii

середовища iнкубацii нестачею трофiчних субстратiв довготриваJIим,

безсиворотковим та частково безкисневим культивуванням. Також доповнено
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фундаментальнi данi щодо впливу ряду потенцiйних терапевтичних сrтолук з

анпогенез-асоцlиованим механlзмом д11.

4,

Щисертацiйна робота присвячена вивченню ангiогенного профiлю

ендотелiальних клiтин за рiзним умов культивування. Вiдтворенi модельнi

системи культивування ендотелiальних клiтин за умов модифiкацii

середовища iнкубацii та моделювання патологiчних cTaHiB tп vitro можуть

бути' використанi для скринiнгу речовин з ангiогенез-асоцiйованим

механiзмом дii. Отриманi данi щодо проангiогенноi дii калiкс[4]арену С-145 та

нового трофiнотропiну мiтокоректину дозволяють ix рекомендувати у якостi

потенцiйних лiкарських засобiв за iшемiчних та гемостатичних дисфункцiй.

Щоведена селективнiсть дiТ рiзних фотоформ пептидомiметикiв по

вiдношенню до пухлиннlD( та ендотелiальних клiтин е перспективним

напрямком для оцiнки можливостi використання iх у фотодинамiчнiй терапiТ

раку.

5. Ступiнь обIрунтованостi та достовiрностi положень. висновкiв та

рекомендацiй. сформ)rлъованих }z дисертацiТ.

експеримент€Lльному

пiдходiв, а саме

колориметричних,

матерiалi з використанням

методiв культури клiтин,

lисертанткою проведено серйозне наукове дослiдження на великому

сучасних методичних

цитофлюориметричних,

iмуноферментних, бiохiмiчних, цитоморфологiчних.

Використано 4 модельнi системи росту ендотелiаJIьних клiтин:

логарифмiчного та стацiонарного росту, довготрив€lJIого культивування без

замiни середовища (unfed culture) та модель культури клiтин, синхронiзованоТ

в фазi клiтинного циклу GO/GI. Проведена велика кiлькiсть експериментiв, що

дали-змогу вiдповiсти на ocHoBHi питання, сформульованi в MeTi та завданнях

дисертацiйноi роботи. Отриманi резулътюи булм проаналiзованi за допомогою

сучасних статистичних методiв обробки даних. Використанi методи

дослiдження повнiстю вiдгlовiдають MeTi, завданням дисертацii та сучасним

не значення
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вимогам щодо док€lзовостi наукових дослiджень. Отриманий матерiал
г1.оазуеться на фактичних даних, що вiдповiдають первиннiй документацiТ i

забезпечують вiрогiднiсть отриманих даних. Кiлькiсть матерiалу, що

дослiджувався, його методична обробка та статистичнi пiдрахунки дозволяють

вважати висновки роботи достовiрними.

6. оцiнка змiсту дисертацii. rl за iло

ЩИСеРТацiя складаеться зi вступу, огляду лiтератури, роздiлу <матерiали

та методи дослiджень), 4 роздiлiв результатiв власних дослiджень, що мiстять

баГаТО Пiдроздiлiв, обговорення результатiв, висновкiв, списку використаноi

лiтератури. Робота проiлюстрована 39 рисунками та 7 таблицями. Перелiк

використаних джерел мiститъ 185 найменувань, iз них 8 - кирилицею.

Роздiл 1. <Огляд лiтератури>> мiстить б пiдроздiлiв, в яких автор в

ЛаКОнiчнiЙ формi надае загальну характеристику VEGF', як ключого фактора

аНгiОгенеЗу, шляхiв регуляцii ангiогенезу через впJIив на основну клiтинну

ЛаНКУ - енДоТелiоцити. В оглядi лiтератури наводяться найсучаснiшi данi

ЩОДО РОлi VЕGF в умовах фiзiологiчного та патологiчного ангiогенезу, а

ТакоЖ охарактеризовано метаболiзм ендотелiальних клiтин за цих умов.

ПiДРОЗдiл 1.6 оГляду лiтератури присвячено аналiзу даних щодо застосування

рiзних пiдходiв в ангiогенез-спрямованiй терапii за рiзних патологiчних cTaHiB,

Роздiл 2. <Матерiали та методи дослiджень>> скJIадаеться з 16

пiдроздiлiв, що описують 15 методiв сучасних дослiдженъ, якi вiдображають

поставленi метою та завданнями напрями експериментаJIьноi роботи. Загалом,

СТосоВно роздiлу <матерiали та методи дослiджень), слiд зазначити достатню

кlлькlсть застосованих методlв та концепцlи дослlдження, технlчних пlдходlв

Щодо створення систем росту ендотелiоцитiв, визначення рiзних бiохiмiчних,

морфологiчних параметрiв, якi дозволили отримати адекватнi та науково

обгрунтованi результати.

основних положень
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<<результати власних дослiджець) складаютъся з 4 роздiлiв: з яких

роздiл 3 присвячено характеристицi модельних систем кулътивованIIх

ендотелiоцитiв для дослiдження iх функцiонуванIш за умов модифiкацiТ

середовища iнкубацii. На перших етапах дослiджень було вiдтворено 2

стандартнi модельнi системи росту ендотелiальних клiтин лiнiт МдЕс: фазу
логарифмiчного росту, за якоi клiтини активно пролiферують та фа.у
стацiонарного росту, яка досягаетъся переходом бiльшостi клiтин в GOiG1

фа.У клiтинногО циклу. Для моделювання патологiчних cTaHiB iп vitro

створено Taki моделi, як довготривuLле культивування без замiни середовища

(uпfеd culture) та синхронiзована культура в GO/G1 фазi клiтинного циклу. На
всlх етапах проведено визначення пролiферативноi активностi, розподiл за

фазами клiтинного циклу та визначення рiвню апоптозу.

е незначнi зауваження до даного експериментаJIьного

стосуються не достатнъого опису синхронiзованоi в

IтаIIьного роздiлу, якi

в GO/G1 фазi кулътури

ендотелiоцитiв. Тут наведено фiзiологiчний метод такоi синхронiзацii без

використання цитостатикiв (наприклад, колхiцину), тому важливо було бiльш

детzLльно описати Bci застосованi пiдходи. Також бiльш дет€tльно слiд було

описати модель unfed culture. Ще той практичний iHcTpyMeHTapiй, який може

викоРисТовуватисъ не лише для фундаментzUIьних, а й для практичних

тестувань антиангiогенних факторiв

в роздiлi 4 наведено данi по визначенню бiохiмiчних параметрiв за Bcix

систеМ ростУ ендотелiальниХ клiтин, а зокреМа визначuLли продукцiю NO, як

важливого внутрiшньоклiтинного та мiжклiтинного посередника, та piBeHb

утилiзацii глюкози, як основного енергетичного субстрату. Показано, що NO
продемонстрував рiзноспрямовану дiю rто вiдношенню до ендотелiалъних

клiтин, оскiльки пiдвищення концентрацiТ NO в середовищi iнкубацii пiд

впливом vЕGF значно стимулювuLло пролiферацiю ендотелiальних клiтин, в

той час як пiдвищення пiд впливом анти-vЕGF призводило до збiльшення
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Кiлькостi апоптотичних клiтин. Таким чином, ефекти NO на ендотелiальнi

КЛiтИни Залежать вiд його концентрацii в середовищi та умов мiкрооточення.

Продемонстровано також, що не icHye чiткоi зЕtпежностi в утилiзацii глюкози

ендотелiоцитами в з€Llrежностi вiд TepMiHy та умов кулътивування, а також

НаВОДяТЬся лiтературнi данi, щодо значимостi в метаболiзмi цих клiтин

глутамiну.

Роздiл 5 присвячено дослiдженню

впливу VЕGF на ендотелiальнi клiтини.

пlдтверджують участь пухлинних кJIlтин в

продукцii VЕGF на моделi карциноми легенi

щодо з€LпученшI в процес ангiогенезу макрофагiв, що здатнi стимулювати

пролiферацiю ендотелiоцитiв та виводити ix з GO/G1 фаз" пролiферативного

спокою. Найбiльший стимулюючий ефект, як пухлинних клiтин, так i
макрофагiв, проявлясться на 19 та 25 день розвитку пухлини, що збiгаеться з

перiодом iT iнтенсивного росту та формуванIuIм метастазiв. Автором

продемонстровано, що oкpiM паракринного впливу VЕGF, який продукуеться

багатьма типами клiтин в HopMi та за патологiчних cTaHiB, ендотелiальнi

клiтини пiддаються аутокринному механiзму реryляцiТ опосередковано VЕGF.

В Роздiлi б наведено данi щодо впливу потенцiйних засобiв з

терапевтичним ефектом щодо ангiогенез-асоцiйованих патологiчних cTaHiB.

Кiнцевою мiшенню про- та антиангiогенноi терапii виступаютъ ендотелiальнi

клiтцни, а пошук нових препаратiв з селективним механiзмом дii з€шишаетъся

перспективним напрямком. Виявлено, що антиiшемiчний та антитромбо-

цитарний засоби, мiтокоректин та калiкс[4]арен C-I45, вiдповiдно, справляють

проангiогенну дiю на ендотелiалънi клiтини, що проявлялось збiльшенням

пролiферативних та зменшенням аrrоптичних показникiв. При аналiзi

потенцiйних терапевтичних засобiв-аналогiв iнгiбiторiв HIF-1 - сuн- i анmu-

iзомерiв 2-(2-амtнотiазолiл) гiдроксиiмiнооцтовоi кислоти виявлено, що

комплекснi сполуки Cu2n i Pd2* з анmu- l сuн- iзомерами викликають

паракринного та аутокринного

Автором наведенi данi, що

пiдсиленнi ангiогенезу, шляхом

Льюiс. KpiM того, наведено данi
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збiлъшення антипролiферативноТ активностi

8

ендотелiальних клiтин в

агентами. В порiвняльномупорiвняннi з вихiдними комплексOутворюючими

скринiнry двох фотоформ tlептидомiметика (ана-пога грамiцидину s),

ВСТаНОВЛеНО, ЩО аКТИВНа фОТОформа с в 5-7 разiв бiльш цитотоксичною
вiдносно ендотелiоцитiв, нiж неактивна.,щослiджений пептидомiметик може

бу ти основою киснево-незаJIежноi фотодинамiчноi антиангiогенноi терапii.

. Щаний роздiл можна було б бiльш широко обговорити та наголосити, що
частина проведених дослiджень виконано вперше.

РоздiЛ 7 ((узагаJIьнення результатiв дослiдження> присвячено

пiдтвердженню важливостi розробки скринiнгових моделъних систем iп vitro

та iп vivo, що дозволяютъ визначати ангiогенний профiль клiтин: за оцiнкою

рiвня експресii фактору росту ендотелiальних клiтин (vЕGF,), за piBHeM

продукцii оксиду азоту опосередковано визначаеться piBeHb експресii

ендотелiалъноi NО-синтази, важлива роль якоi обумовлюе рiзнобiчнi

функцiональнi особливостi ендотелiальних клiтин, TaKi як пролiферацiю,

мiграцiю ендотелiальних клiтин, а також метаболiчний профiль. Двтором

проаналiзовано отриманi власнi результати дослiджень у порiвняннi з даними
iнших aBTopiB. Також важливим аспектом узаг€шьненъ е rтоставленi автором

завданнЯ майбутнiх експерименталъних та фундаментЕlJIьних дослiджень, якi б

над€IJIи можливiсть для бiльш детчIJIьних розробок практичного застосування

потенцiЙних преПаратiВ з ангiогенез-асоцiйованим механiзмом дii.

щисертацiя завершуеться пiдсумком та 7 висновками. Висновки

aPryMeHToBaHi, ЛОГiчно випливають iз отриманих резулътатiв, вiдповiдаютъ

MeTi та задачам дисертацiйного дослiдження.

. OcHoBHi положення та висновки дисертацii повнiстю викладенi в

авторефератi.

блiкованих

форумах. OcHoBHi положення роботи знайшли свое вiдображення в 2з

7.
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9

HayKoBLD( працях, з яких 8 HayKoBpD( статей у фахових виданнях, що

вiдповiдаютъ вимогам МОН Украiни, в тому числi З в журналах, що

iндексуються мiжнародною наукометричною базою даних Scopus, 2 cTaTTi у

iнших виданнrIх, а також 13 матерiалiв i тез доповiдей на всеукраiнських та

мiжнародних наукових конференцiях.

При рецензуваннi опублiкованих статей встановлено, що вони мають в

своiЙ cTpyкTypi Bci необхiднi елементи, мiстять постановку загальноТ

проблеми, якiй присвячена робота, вiдображають iJ зв'язок iз важливими

науковими та практичними завданнями, мiстять аналiз ocTaHHix дослiджень,

на якi спираеться автор. Основний матерiал дослiдження i HayKoBi результати,

якi отриманi автором, повнiстю викладенi в опублiкованих працях.

Iнтерпретацiя отриманих даних, ocHoBHi положення, що виносятъся на захист,

та висновки нчUIежатъ автору.

Bci публiкацii повнiстю вiдображають результати та суть дослiдження,

що надано у основних роздiлах дисертацiТ.

8. важення та побажання до дисе 11 таа одо Тх зьтi

Оцiнюючи дисертацiйну роботу Т.В.Нiколаенко цiлком

позитивно, слiд вiдмiтити, що вона не мiститъ серйозних недолiкiв, якi б

ставиJIи пiд cyMHiB отриманi висновки. BTiM, можна зробити ряд зауважень та

поставити деякi питання дискусiйного характеру.

1. Чому в бiльшостi дослiджень використовуваJIись ендотелiальнi клiтини

лiнii МДЕС, а при вивченнi впливу антиiшемiчного засобу мiтокоректину -
клiтини лiнiТ РдЕ?

2.- Об'ектом дослiджень слуryв€Lли культивованi ендотелiальнi клiтини

аорти. На скiльки отриманi результати е унiверсальними, i чи можна ik

екстраполювати на венознi чи капiлярнi ендотелiоцити? Адже icHye велика

кiлъкiсть даних щодо функцiон€Lllьних розбiжностей мiж ендотелiем артерiй,

вен та мiкроциркуляторного русла. Бiльше того, HaBiTb ендотелiоцити рiзних

1 оформлення.

типiв капiлярiв, наприклад, мозку (гемато-енцефалiчний бар'ер) та
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10

ендокринних зсLпоз характеризуються суттевими

бiохiмiчними та функцiон€шьними вiдмiнностями.

З. Пр" вiдтвореннi моделi стацiонарного росту, яка

морфологiчними,

характеризуетъся

ПеРехоДом бiльшостi клiтин в пролiферативний спокiй, пiд впливом анти-

VЕGF спостерiг€tпось суттеве зменшення показника кiлькостi клiтин по

вiдношенню до контрольних величин (в моделi логарифмiчного росту за

аналогiчних умов цеЙ показник знижувався до величин контрольноi групи).

Чи свiдчить це про те, що анти-VЕG спричиняе на тiльки iнгiбуючий ефект на

пролiферацiю клiтин, але й якимось чином сприяе ik загибелi?

4. Можливо, не с доцiльним пов'язувати збiлъшення кiлькостi

апоптотичних клiтин з концентрацiсю NO? Чи проводилося дослiдження

концентрацii глутамiну в середовищi iнкубацiТ клiтин?

5. Чому дослiджув€Lllи

потенцiал?

саме перитонеальнi макрофаги i ik ангiогенний

6. В пiдписах до рисункiв краще писати не <морфологiя ендотелiоцитiв>>,

оскiльки морфологiя - це наука, а структурна органiзацiя, або структура,

ендотелiоцитiв.

Проте, слiд пiдкреслити, що вiдзначенi незначнi недолiки та поставленi

питання не знижуютъ безсумнiвного визнання високоТ науково-теоретичноi,

фундаментальноi i практичноi значущостi результатiв дослiдження,

представлених в данiй дисертацiйнiй роботi. Продовження дослiджень в

напрямках окреслених в данiй роботi е перспективними i актуальними.

9. Висновок про вiдповiднiсть дисертацiТ встановленим вимогам.

.Щисертацiйна робота Нiколаснко Тетяни Василiвни на тему

<Ангiогенний профiль культивованIтх ендотелiоцитiв в умовах модифiкацiТ

мiкрооточення про- та антиангiогенними факторами>, представлену в

спецiалiзовану вчену раду Д 26.001.38 на здобуття наукового ступешI

кандидата бiологiчних наук зi спецiальностi 03.00.11 - цитологiя, клiтинна

бiологiя, гiотологiя, е завершеним, самостiйним науковим дослiдженням, в
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11

якому на високому теоретичному piBHi розкрито фундамент€LIIьне та

прикладне значення важливоТ науковоi проблеми. HayKoBi положення та

висновки, викладенi в дисертацiI, характеризуютъся високим ступенем

новизни. Щостовiрнiсть Тх обумовлена великим фактичним матерiалом,

отриманим при використаннi адекватних сучасних методiв дослiджень та Тх

всебiчним фаховим аналiзом.

Робота вiдповiдае вимогам пп. 1,1,, 12, 1З <Порядку присудження наукових

ступенiв>>, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

24.07.201,З р. JYч 567, а здобувач Нiколаенко Тетяна Василiвна заслуговуе на

присудження наукового ступеня кандидата бiологiчних наук зi спецiальностi

0З.00.11 - цитологiя, клiтинна бiологiя, гiстологiя.

Завiдувач лабораторii
морфологii та цитологiТ
.ЩУ <Iнститут геронтологii
iM. Щ.Ф. Чеботаръова НАМН Украiни>,
доктор бiологiчних наук, професор Квiтницька-Рижова Т. Ю.

-",лqш_таФйшеýýsttка_
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вIдгук

офiцiйноIт, опонеЕта на дисертацiйrту роботу Нiколаенко Тетяrти Василiвни

на тему кАнпогЕ}IнIй проФIJъ куJътивовАнI,il(
ЕшотЕJпоIрrгIв в умовАх мод4ФкАIцi мIкрооточЕнrUI IIро-

тА АнтиАнгIогЕнними ФАкторАмtrь>,

представJIену в спецiалiзовану вчену раду Д 26.001.38 на здобуггя наукового

ступеЕrt канд{дата бiологiчнш( наук зi спецiашьностi 0З.00.11 - цитологiяо

клiтинна бiологiя, гiстологiя

Актуальнiсть теми дисертацiТ. Ендотелiальнi клiтини виконують в

органiзмi низку надзвичайно важливих функцiй, серед яких не останню роль

вiдiграе формування ними гiсто-гематич}tих бар'срiв. За умов патологii

порушення проникностi ендотелiю призводить до багатьох типiв

найпоширенiших захворювань, в першу черry - серцево-судинних, а також

ангiогенез_асоцiйованих, таких як iшемiя та гг},хлинний picT.

Функцiона-гtьний, морфологiчний та метаболiчний стан ендотелiальних

клiтин зz}лежить вiд мiкрооточення, яке включа€ ryморальнi фактори,

складовi позаклiтинного матриксу та клiтини, якi оточують ендотелiй та

визначаютъ його тканиноспецифiчну орiентацiю, морфогенетичнi реакцiТ та

функцiон€tльну активнiсть, пов'язану з метаболiчними процесами,

скороченням та розслабленЕrIм судин. Iндукцiя процесiв скорочення та

розслаблення судин залежить вiд активностi кJIючового функцiонаJIьного

маркера - ендотелiалъноi NО_синтази (еNOS), що опосередковано

лчriжклiтинним та позаклiтинним посередником NO реryлюе рiзнi

функцiональнi стани ендотелiоцитiв в cTpyкrypi сулинноТ системи. OKpiM

elr{os за деяких патологiй функцiоналъний стан ендотелiоцитiв асоцiюють iз

iндуцибельною NО-синтазою (iNOS).

.Щля визначення ролi ендотелiальних клiтин у розвитку патологiчних

cTaHiB, скJIадовою яких € порушення фiзiологiчного ангiогенезу, проводятъся

I*уЖ!:ffiffi,
1 , ."_^P,.isy, дiqltолотаа та apxiBy

н 
аИlВСЬкпг,,l НВ4l0НаЛtJНЛГ0 унiповоитету

li lДiе_flLпаrддqLlДовчвнка

всебiчнi дослiдження з в систем ln
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vitro та iп vivо. !ля дослiдження механiзмiв ангiогенезу в рамках даноi

дисертацiйноТ роботи вiдтворена цiлiсна система, rцо дозволяе визFIачати

ангiогвнний rrрофiль кrriтин: за офнкою рiвня ексrrресii фшстору росту

ендотелiальних клiтин (VЕGF), за piBHeM продукцiТ оксиду азоту

опосередковано визначаеться рiвенъ ексгrресii еNOS, важJIива роль якоi

обучtовлюе рiзнобiчнi функцiональнi особливостi ендотелiалъних клiтин, TaKi

як пролiферацiя, мiграцiя ендотелiа-шъних клiтин, а також метаболiчний

профiлъ.

Системи iп vitro з виксристанням панелi культивованих ендотелiальних

клiтин використовують як основну моделъну ланку для визначеннrI впливу

факторiв з про- та антиангiогенною дiсю. Ключовим активатором

функцiонування ендотелiалъних клiтин е YЕGF. Його експресiя та продукцiя

рiзними типами клiтин реryлюються цiлою низксю прямих та

опосередкованих чинникiв. Це система кальцiевоi сигнатtiзацiТ, гiпоксiя-

iнлучибельнi фактOри, активнi форми кисню, еNOS, а також iNOS, активнiсть

якоТ реryлюеться дисбалансом про- та антиангiогенншх факторiв та iншi.

OKpiM того, в патологiчному ангiогенезi задiяний ряд клiтин-гrродуцентiв

VЕGF, якi зrшучають ендотелiоцити опосередковано зв'язуванням зi

специфiчtшпли рецепторами в ангiогенезi, якi € прогресуючими факторами в

розвитку шухJIин та MeTacTzrзyBaHHi. Поставлена мета та завдання в данiй

роботi полягаютъ у визначеннi ангiогеннOго профiлю ендотелiальних клiтин

за рiзних умов культивування та впливу сполук з ангiогенез-асоцiйованим

механiзмом дiТ.

ýисертадiftrа робота виконана в рамкФ{ на).ково-досдiдrrх робiт

Навчально-наукового центру <Iнститут бiологii та медициниD КиiЪського

нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка, в яких дисертант був

виконавцем окремих пiдроздiлiв: <<Механiзми реа-rriзацiТ адаптацiйно-

компенсаторних реакцiй органiзму за умови розвитку рiзних патологiй> (Jф

д/р 0111UOOa648); <Фозробка нанобiотехнологiчнрur пiдrодiв отримання
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1

квантових точок сулъфiду кадмiю та дослiдження iх бiологiчноТ активностi>>

(}lb дiр 01l4UOOЗ873); <<Ана.пiз впливу скJIадових молекули калiкс[4]арену С-

145 на ендотелiоцити у iморталiзованiй культурi клiтин> (Jф .ц/р

01 l бU00737 бС), <<Синтез флуоресцентних, флуоровмiсних, фоточутливих та

конформацiЙно утруднених амiнокислот та наJIагодження бiологiчних TecTiB>

(Jф д/р 01 i4UOOЗ471). Тема дисертацii та iT уточнена редакцiя затвердженi на

засiданнi ВченоТ ради НIЩ <<Iнститут бiологii та медицини>> КиiЪсъкого

нацiонального унiверситеry iMeHi Тараса ТIIевченка (протокол N9 б вiд

21.01 .20|4 року та протокол Ns4 вiд 20.10.2016 року).

2. Наукова новизна роботи. Наукова новизна роботи rrолягае в

характеристицi ряду моделъних систем кулътивованих ендотелiалъних клiтин

дЛя дослiдження механiзмiв ангiогенезу iп vitro за рiзними функцiон€шьними

та метаболiчними параметрами. Отримано данi, rцо пiдтверджутоть заJIrrення

пухлинних клiтин та макрофагiв у процес ангiогенезу. Особливу увагу

привертають дослiджуванi сполуки з ангiогенез-асоцiйованим механiзмом дii
та можливе ix використання, як в про-, так i в антиангiогеннiй терапiТ.

Автором вперше зафiксовано виражену селективнiсть дii щOдо

ендотелiальних клiтин фоточутливих форм пептидомiметикiв аналогiв

природного антибiотику грамiцидиIry S.

3. Теоретичне i практичне значення результатiв дослiдження.

.Щисертацiйна робота присвячена вивченню ангiогенного профiлю

ендотелiа-шьних клiтин за модифiкацiТ середовища ix культивування,

особливо важливими е модельнi системи кулътивування в частково

гiпоксичних )лмовах та довготривалого культивування без замiни

середовища, що надапо автору можливiсть оцiнки показникiв метаболiчного

стаryсу за визначенням утилiзацii глюкози та функцiонаJIьного за

активнiстю NО-синтаз. З використаншIм сполук iнгiбiтора Са2* -каналiв та

хелатора позаклiтинного Ca2n пок€вано вIuIив iNOS на пролiферативнi та

аПОПТиЧнi показники. ýисертанкою встановлено, що калiкс[4]арен С-145 та

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


4

мiтокоректин володiютъ вираженою проангiогенною дiсю та можуть

використOвуватися для бiльш ефективного лiкування iнфекцiйно-запаJIьних

ускладненъ iнсулъту, дисфункцiй, якi виникаютъ внаслiдок порушення

функцiИ серцево-судинноТ системи. Перспективним напрямком

протипухлинноi терапii е використанIuI фоточутливих пептидомiметикiв, якi

проявляють рiзну селективнiсть по вiдношенню до пухлинних та

ендотелiа_пьних клiтин.

4. Ст.упiнь обфунтованостi та достовiрностi положень. висновкiв та

рекомецдацiй. сформульованих у дисертацii. [исертанткою проведено

експеримент€uIьне дослiдження з використанням сучаснlD( методичних

пiдходiв, а саме методiв культури клiтин, цитофлюориметричних,

колориметричних, iмl,ноферментних, бiохiмiчнlтх, цитоморфологiчних.

Отриманi результати були проаtлалiзованi за допомогою сr{асних

статистичних методiв обробки даних. Використанi методи дослiдження

повнiстю вiдповiдають MeTi, завданням дисертацiТ та су{асним вимогам щодо

доказовостi наукOвих дослiджень. Отриманий матерiал базуеться на

фактичних даних, що вiдrrовiдають первиннiй документацii i забезпечують

вiрогiднiсть отриманих даних.

5. Оцiнка змiсту дисертацii. il' завершеностi в цiлому та iдентичносIi

змiст.ч авторефераry й основних положень дисертацii. ,Щисертацiя

складаеться зi вступу, огляду лiтератури, роздiлу матерiалiв та методiв

дослiдження, 4 роздiлiв результатiв власних дослiджень, обговорення

резулътатiв, висновкiв, списку використаноi лiтерату,ри. Робота

проiлюстрована 39 рисункi}ми та 7 таблицями.

Роздiл 1. <Огляд лiтератури>> мiстить б пiдроздiлiв, в яких автор описуе

роль VЕGF, як кJIючовий фактор ангiогенезу та шляхи його реryляцiТ. В

оглядi лiтераryри наводиться порiвняльна характеристика фiзiологiчного та

патологiчного ангiогенезу, а також особлива увага придiляеться метаболiзму

ендотелiальних клiтин за цих умOв. Автором також наведенi найсучаснiшi
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пiдходи в про- та антиангiогеннiй терапii за рiзних патологiчних cTaHiB,

зокрема гýDшинного росту та iшемiчних захворюваннrIх.

Роздiл 2. <<Матерiали та методи дослiджень>> скJIадаетъся з lб

пiдроздiлiв, що об'еднують 15 методiв сучасних дослiджень, якi

вiдображають поставленi метою та завданнями напрями експеримента_liьноТ

роботи. Кiлькiсть матерiаrrу, що дослiдкувався, йоrо методшша обробка,

статистшчнi кiдрахунки дозвоJuIютъ ввrDкати висЕовки роботи достовiрними.

Загалом, стосовно роздiлу матерiали та методи дослiджень слiд

зазначити достатню кiлъкiсть застосованих методiв та концепцiй

дослiдження, технiчних пiдходiв щодо створення систем росту

ендотелiоцитiв, визначення рiзних бiохiмiчних, морфологiчних параметрiв,

якi дозволили отримати адекватнi та науково-обгрунтованi результати.

<<Результатп власних дослiджень>> складаються з 4 роздiлiв: з яких

роздiл 3 присвячено створенню та характеристицi модельних систем

культивування ендотелiальних клiтин дJuI дослiдження рiзних

функцiонапънIФ( та метаболiчних пapaмeTpiB за yr"roв модифiкацii середовища

ix культивування, а також вIIпиву кJIасшчного iндуктора ангiогенезу - \rЕGF

та його антагонiста - аЕти-YЕGF. В даному дослiдженнi було створено zrz

vitro декЬка моделей росту ендотелiаJьнЕх клiтрtн дjIя розуý{iння анriогенез-

асоцiйованих процесiв в системi iп vivо, а саме логарифмiчного та

стачiонарного росц, довготривzLлого культивування ендотелiа-гtьних клiтин

без замiни середовища (uп{еd culture), синхронiзованоТ культури в GOiG1 фазi

клiтинного цикJIу.

Однак було б доречно бiльш деталъЕо зупинитися на асоцiативних

зв'язках моделей культивування ендотелiоцитiв в умовах uпfеd culture та

синхронiзованоi в GOIG1 ф*i клiтинного циклу з можливими проявами

подiбного ангiогенного фенотипу в багатоклiтинному органiзмi з

деталiзацiею можливих наслiдкiв прогресуванняlрегресування ангiогенез-

асоцiйованих патологiй.
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В розлiлi 4 автором надаетъся характеристика створених систе1!{

культивування ендотелiоцитiв за такими основними параметрами, як piBeHb

продукцii оксиду азоry та утилiзацiТ глюкози. Вплив еNOS на функцiона-шънi

особливостi ендотелiоцитiв, TaKi як пролiферацiя, мiграцiя, виживанiстъ,

вiдповiдь на цитотоксичнi та апоптичнi стимули вивчений недостатньо, KpiM

того icнyc багато суперечливих даних про дiю NO, тому дане дослiдження с

перспективним напрямом. Писертанткою наводяться неоднозначнi данi щодо

впливу NO по вiдношенню до ендотелiалъних клiтин, адже за умов

логарифмiчного росту гrродукцiя NO корелю€ зi збiльшенняtчt

пролiферативних показникiв, в той час як за лiмiтуючими та трофiчними

субстратами - з пiдвищенням апоптичного iндексу. Метаболiзм

ендотелiалъних клiтин змiнюеться в за-пежностi вiд умов, в яких вони

перебувають. Так, при п}хлинному pocTi та iшемii вони здатнi переходити на

енергетичний безкисневий метаболiзм (ефект Варбурга). Тому важливим

етапом с вивчення шляхiв перетворення глюкози, як основного

енергетичного субстраry.

Автором детально аналiзуеться piBeHb зzшученоi клiтинами глюкози,

однак iз даноi роботи незрозумiлий подшlьший шшях метаболiзму глюкози,

зокрема що стосусться перетворення Ti на пiруват чи лактат. Хотiлося би пiд

час захисту псчути вiд автора чи були проведенi дослiдження щодо рiвня

метаболiтiв глюкози (лактату чи пiрувату)?

Роздiл 5 розширюе уявлення про зztлучення в процес ангiогенезу рiзних

клiтин, зокрема Iý/хJIинних та макрофагiв, якi шляхом паракринного впливу

на ендотелiоцити стимулюють проростання кровоносних судин, а також

наводяться данi про аукринний вплив, за якого активними продуцентами

VЕGF висryпають caMi ендотелiоцити. Показано, що VЕGF може виступати

як пропролiферативний чинник за уиов кулътивування в повному поживному

середовищi та логарифмiчного росту, а також як фаrстор, що сприяе
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ВИЖИВаНОСтi Та пролiферацiТ ендотелiа-гtъних клгiiтин за умов дефiциту

сироваткових субстратiв.

Слiд було б автором також наголосити в даному роздiлi, що анти-

VЕGF В УМоВах дефiциry сироваткових факторiв за довготривЕlJIого

КУлЬТиВування темпи загибелi клiтин дещо нижчi, нiж на початкових етапах

пiд впливом анти-VЕGF. Щiкаво дiзнатися думку автора про те iз чим може

бути пов'язаний подiбний феномен?

В роздiлi б охарактеризовано ряд сполук з ангiогенез-асоцiйованим

МеХаНiЗмОм дii. Оскiльки VЕGF володiс високим ангiогенним потенцiалом та

вiдiграс ключову роль в розвитку судин, BiH може бути перспективною

мiшенню для лiкуван}ul рiзноманiтних захворюванъ. Так за недостатнього

кровопостачання тканин при iшемiТ можливим е цроведення ангiогенноi

ТерапiТ З використанням VЕGF' або сполук з подiбним механiзмом дii. В той

Же ЧаС, ПРи ПаТологii, пов'язанiЙ з надмiрним ангiогенезом необхiдним с

ЗасТосування антиангiогенноТ терапii, стратегiя якоi направJIена на

неЙтралiзацiю VЕGF, iнгiбування його рецепторiв або проведення його

СиГналУ. Таким чином, кiнцевою мiшенню антиангiогенноТ терапii

ВисТУпають ендотелiа-гrьнi клiтини, а пошук нових препаратiв з селективним

механiзмом дii залишаеться перспективним напрямком. В дисертацiТ наведенi

цiкавi данi про вплив мiтокоректину та калiкс[4]арену C-l45, як сполук з

проангiогенною дiсю, фоточутливих пептидомiметикiв, як потенцiйних

СпОЛУк фотодинамiчноТ терапii раку, сuн- та анmu-iзомерiв, як перспективних

iнгiбiторiв HIF-1. Чи проводилися дослiдження рiвня експресiТ рецепторiв до

\rЕGF?

РОздiл 7 - аналiз та узаг€Lпьнення результатiв присвячено важливостi

сТВорення модельних систем на ocHoBi культивованих ендотелiа-пьних клiтин

ДJuI сцрЕýiнry препаратiв з ангiогенез-асоцiЙованим мех€лнiзмом дiТ. Огримаrri

ДаНi ЩОДо дii дослiджуваних сполук надають можливiсть ik подальшого

застосування у про- та антиангiогеннiй терапii.
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оскiльки автором добре описанi пiдходи до cTBopeHIuI моделънLD(

систем на ocнoвi кулъryр iмортатliзованих ендотелiцитiво то було

навести в кiнцi послiдовнiстъ та схему дослiдження рiзнlос

ангiогенну дiю i за якими найбiльш покЕlзовими параметрами.

,Щисертшliя завершуетъся пiдсуплком та висновками.

ДИСеРТацii аргуrrлентованi, вiдповiдають MeTi, задачам та с}часним вимOгам до

науковIФ( дослiджень. Перелiк використанlrх джерел мiстить 185

найменуванъ, iз них 8 * крилицею.

Незважаючи Еа цi зауваження, дисертацiя <<Ангiогенний профiль

КУЛътиВОваних ендотелiоцитiв в умовах модифiкацii мiltрооточення про- та

антиангiогенними факторашrи> е завершеною науковою роботою, в якiй на

Високому теоретичному та практичному piBHi розкрито фундамеЕтальне та

ПрикJIаДне значення поставленоi проблематики. OcHoBHi положенrul та

висновки дисертацii повнiспо викJIаденi в авторефератi.

АвторОм проведено висвiтлення MaTepiaпiB роботи на вiтчизrrянrо< та

мiЖнароднlD( тематичних форуrллах. OcHoBHi положення роботи знайшли свое

вiдображеннrl ъ 23 наукових працях, з яких 8 наукових статей у фаховrоr

виданшrх, що вiдповiдаютъ вимогам Мон Украiъи, в тому числi 3 в

ЖУРНаЛаХ, Що iндексуються мiжнародною наукометричною базою даних

Scopus, 2 cTaTTi у iнших виданнях, а також 1З MaTepia.шiB i тез доповiдей на

всеукраlнських та мiжнародних наукових конференцiях.

наголосити Еа всебiчному представленi резулътатiв роботи на

наукових форумах, зокрема на европейському конгресi

Свропейськiй конференцiТ з iнсулъry, Сврошейському бiохiмiчному конгресi,

а ТакоЖ неоднOр€}зово на мiжнародних наукових школах з iмунологii та

кпiтинноi бiологii.

ПРИ Рецензуваннi огryблiков€шlD( статей встановлено, що вони мають

б непогано

споJгук на

Висновки

6.

Хотiлося 6

мiжнародних

з iп,гунологii,

НеОбХiДнi елементи в своiй cTpyKrypi i мiстять постановку загальноi
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9

проблеми та ii зв'язок iз вЕDкJIивими науковими та практ}шними завд€lннями,

аналiз ocTaHHix дослiдженьо в якI,D( започатковано розв'язання даноТ

проблемио Е& якi спира€ться автор. Основний матерiал дослiдхення i

обrрунтованi HayKoBi результати, якi отриманi автором, повнiспо викладенi в

огryблiкованlD( статтях. Iнтерпретаrдiя отримаЕих данIiDь ocHoBHi положення,

що виIIосятъся на зФ(ист, та висновки н€}лежать автору.

Bci rryблiкацii повнiстlо вiдображають резулътати та сугъ дослiдження,

що надано у основних роздlлах ди,сертацlr"

При безумовно високiй позитивнiй оцiнцi гlроведеноi автором роботи

можЕа вiдзначити деякi недолiки дисертацii.

У пiдсумку роздiлу огляду лiтераryри слiд було бiльш детаJIьно

наголосити на aкTy€tлbнocTi та перспективностi представленоi роботи.

Бажано було б у роздiлi кМатерiал та методи дослiджень> навести

пiдсумкову таблицю щодо кiлькостi об'сктiв та параJIельних дослiджень з

викOристаними тест-сполуками. При застосуваннi глюкозооксидазного

методу автору слiд було б вк€вати зворотнiй принцип визначення рiвня

глюкози (за зменшеннlIм iT рiвня в середовищi iнкубацii). Тодi в подагIьшому

не виникали би питання щодо зменшення даного показника в середовищi

iнкубацii, що свiдчить про iнтенсифiкацiю утилiзацii глюкози клiтинами.

Автором Еаводиться схема очистки та отримання YЕGF, проте нiде не

ана.пiзуеться цей пiдроздiл. Постае питаншt гtро необхiднiсть внесення цього

пiдроздilry в результати власнlас дослiджень.

Описаний цiкавий морфологiчний профiль ендотелiальних клiтин

(форма, розмiри, плOща клiтин та ядра), однак детаJIьно не проаналiзовано

данi параметри.

В TeKcTi зустрiчаються русизми (наприклад, степiнь замiсть ступiнь),

капьки з англiйськоi мови.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


10

Як зазнач€шося вЕще робота достатньо висвiтлена у наукових

гryблiкацiл<, однак дJuI кращого сцрийняття окремих роздiлiв було б непогано

в кiнцi кожного роздirу представити список rryблiкацiй за його матерiалtlми.

Слц пiдкресrпrти, що вiдзначенi незначнi недолiки та поставленi

питЕlнIuI не зцижуютъ загаrrъноТ позитивноi оцiнки i, тим бiльше,

безсумнiвного визнанЕя високоi науково-теоретичноi i практичноТ

значущостi загlропонованих науково обцруrrованlD( результатiв дисертацii.

8. Вiдповiдяiстъ дисертацii встаrrовленlдrл вlашtога"пл. ,Щлсертацiйна робота

Нiколаенко Тетяни Василiвни на тему <<Ангiогецний профiлъ

культивовЕ}нихеIцотелiоцитiв в умовах модифiкацii мirqрооточеннrr про- та

антиангiогенними фаrсторамю>, цредставлена в спецiапiзоваЕу вчену радlу

Д 26.001.38 на здобуття наукового ступеня кандидата бiологi.IнID( наук зi

спецiалъностi 0З.00.11 - цитологiя, клiтинна бiологiя, гiстологiя, е закiнченим

науковим дослiджеЕЕям.

Робота вiдповiдае вимог€lм rm.l 1, |2, 13 <Порядку присудженнrI

HayKoBI.D( ступенiш>, затвердженого шостановою Кабiнеry MiHicTpiB Уriраrни

вtд24.07.20|3 р. ЛЬ 567, а здобувач Нiколаенко Тетяна Василiвна засJIугову€

на присудження наукового ступеня кандидата бiологiчнlаt наУк зi

спецiаllьностi 03.00. 1 1 _ цитологiяо кпiтrrнна бiологiя, гiстологiя.

Завiлувач кафедри гiстологiТ та ембрiологii
Нацiонатlьного медиrIнопо унiверситету
iMeHi О.О. Богомольця МО3 Украi'ни,

д.мед.н., професор, Iшен*кореспондент НАМН
Ущраiни
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