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офіційного опонента доктора біологічних наук, 

професора Бичкової Ніни Григорівни на дисертаційну роботу 

Луців Наталії Збиславівни «Особливості імунної реактивності при різних 

типах адаптаційних реакцій у хворих на гострий холецистит», 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук

Актуальність обраної теми та зв’язок з науковими програмами

Загальновизнано, що в перебігу практично будь-якого захворювання 

важлива роль належить імунній системі. Первинне виникнення патологічного 

процесу пов’язують з активацією її основних ланок та розвитком імунного 

запалення, а рецидивування та прогресування патології - з різними розладами 

в імунній системі. Остання функціонує у тісній взаємодії з нервовою та 

ендокринною системами, формуючи комплексну регуляторну систему, одна з 

найважливіших функцій якої - забезпечення узгодженої дії її складових у 

реакціях на стрес. Стан організму, що виникає у відповідь на зміни 

гомеостазу, викликані шкідливими чинниками, вперше описав канадський 

фізіолог Ганс Сельє у 1936 році. Реакцію організму, що спостерігається при 

цьому, він назвав стрес-реакцією та охарактеризував її як неспецифічний 

«загальний адаптаційний синдром».

Подальше вивчення феномену стресу показало, що дана реакція 

виникає при різноманітних тяжких патологічних станах (сепсис, опіки, тяжка 

травма, поширені оперативні втручання), а також при ушкодженні головного 

мозку (черепно-мозкова травма, церебральна ішемія) і супроводжується 

змінами гормонального статусу, які не залежать від характеристик 

стресогенного чинника. Це підтвердило уявлення про стрес як загальний 

неспецифічний адаптаційний процес. Адаптаційна реакція імунної системи у
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комплексі з іншими регуляторними системами у відповідь на стресорний 

чинник залежить від сили і тривалості його впливу. Стрес є не єдиною 

адаптаційною реакцією. Продовженням учення Г.Сельє стало встановлення 

факту того, що стрес - це лише одна з реакцій, котрі складають загальну 

систему неспецифічих адаптаційних реакцій організму (НАРО). Поняття 

НАРО вперше було введене Гаркаві Л.Х. зі співавторами в 1998 році, які цим 

терміном позначили адаптаційні реакції організму, що виникають у відповідь 

на дію подразників надмалої, малої і середньої інтенсивності (окрім 

надпотужних стресових реакцій, описаних Г.Сельє). Згодом учення про 

існування загальної системи НАРО знайшло розвиток у роботах українських 

науковців, очолюваних Радченко О.М., 2004р. Результати численних 

досліджень довели, що типи НАРО та їх зміни у процесі перебігу 

захворювання відображають неспецифічну резистентність організму та її 

динаміку, і можуть бути використані для оцінки і прогнозування стану 

хворого та ефективності його лікування, в даному випадку - гострого 

холециститу (ГХ). Однак функціональний стан клітин, характерний для 

різних типів НАРО, залишається дотепер не дослідженим. Визначення ж 

типу сформованих адаптаційних реакцій та асоційованого з ними 

функціонального стану основних ефекторних клітин запального процесу 

дозволить не лише охарактеризувати, але й прогнозувати перебіг 

захворювання.

Саме вивченню даних питань і присвячена дисертаційна робота 

Н.З.Луців.

Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових досліджень 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

і є фрагментом комплексної наукової теми кафедри хірургії та ендоскопії та 

кафедри клінічної лабораторної діагностики «Розробка диференційної 

тактики лікування і профілактики моно- і поліорганної недостатності в 

ургентній абдомінальній хірургії» № держ.реєстрації 01Ш002149 шифр теми 

ІН.2100.0002.10, в якій дисертант виконувала фрагмент під назвою
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з
«Особливості імунної реактивності при різних типах адаптаційних реакцій у 

хворих на гострий холецистит».

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність

Достовірність та об’єктивність результатів дисертаційної роботи 

ґрунтується на експериментальних дослідженнях. У роботі для вирішення 

поставлених завдань проведено комплексне клініко-лабораторне обстеження 

50 хворих на гострий холецистит, з них 42 жінки (середній вік 52,1 ± 2,2) і 8 

чоловіків (середній вік 60 ± 5,5). Діагноз ГХ встановлювали на підставі 

клінічних, інструментальних та біохімічних критеріїв відповідно до 

протоколу надання медичної допомоги хворим із гострим холециститом 

(наказ МОЗ України №297 від 02.04.2010 «Про затвердженння стандартів 

клінічних протоколів надання медичної допомоги зі спеціальності 

"Хірургія"»). Дослідження показників імунологічної реактивності проведене 

до та після хірургічного лікування. Отримані лабораторні показники 

порівнювали з показниками контрольної групи, в яку ввійшли 36 здорових 

донорів (середній вік 25,8 ± 0,7). Група здорових донорів була створена з 

числа добровольців відділення трансфузіології Львівської комунальної 

міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Матеріали 

дисертаційної роботи розглядались комісією з питань біоетики (протокол №3 

від 19 березня 2012 року), голова комісії д.мед.наук, професор, проректор з 

наукової роботи, завідувач кафедри гістіології та ембріології Луцик О.Д. З 

усіма пацієнтами заключена поінформована згода на участь у досліджені.

Достовірність отриманих автором результатів не викликає сумніву, 

оскільки забезпечена достатньою кількістю експериментальних досліджень, 

використанням високоінформативних методів дослідження та математичного 

аналізу. Об’єм проведених досліджень є достатнім для встановлення 

виявлених в роботі феноменів, а всебічний аналіз отриманих результатів та їх



статистична обробка дозволили авторові чітко аргументувати основні 

висновки дисертаційної роботи.

Наукова новизна положень, результатів та висновків дисертаційної 

роботи
В результаті виконання дисертаційної роботи Н.З. Луців 

охарактеризовано популяційний склад та функціональний стан циркулюючих 

лейкоцитів, цитокіновий профіль сироватки крові, що дозволило 

встановити типи НАРО, які формуються при ГХ. Вперше показано, що тип 

неспецифічної адаптаційної реакції організму орієнтування у донорів і 

хворих на ГХ асоціюється з різним станом імунної реактивності. Отримано 

нові дані про порушення кореляційних зв’язків між показниками імунної 

реактивності при формуванні несприятливого типу НАРО -  стрес-реакції. 

Доповнено наукові дані стосовно позитивного впливу хірургічного лікування 

на імунну реактивність хворих на ГХ з різними типами НАРО. Вперше 

показано, що сприятливі типи НАРО формуються при відсутності 

метаболічних змін циркулюючих нейтрофілів. В той же час формування 

стрес-реакції адаптації супроводжується прозапальними змінами цих клітин.

Практичне значення одержаних результатів. Визначені в роботі показники 

популяційного складу лейкоцитів периферичної крові, функціональні 

показники циркулюючих нейтрофілів та сироваткові рівні прозапальних 

цитокінів, які характеризують стан імунної системи з урахуванням типу 

неспецифічної адаптаційної реакції організму, можуть бути рекомендовані як 

додаткові маркери для персоналізації прогнозування перебігу ГХ та 

ефективності його хірургічного лікування.

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в практику 

роботи хірургічного відділення №3 Комунальної міської клінічної лікарні 

швидкої медичної допомоги м. Львова (акт впровадження від 25.01.14).
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Повнота викладу основних результатів у наукових фахових 

виданнях

Результати експериментальних досліджень представлені у 13 наукових 

працях, з них 8 статей у провідних фахових виданнях, затверджених МОН 

України, 1 стаття у науковому виданні, що входить до наукометричних баз та 

5 тез доповідей у збірках українських та міжнародних конференцій.

Загальна характеристика роботи. Дисертаційна робота викладена на 

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

опису матеріалів і методів дослідження, чотирьох підрозділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків та 

списку літератури. Список літератури містить 201 джерело, з них кирилицею 

- 91, латиницею -  110, з них -  за останні 5 років -  44,5%. Текст дисертації 

ілюстровано 22 таблицями і 15 рисунками.

У вступі до дисертаційної роботи автор детально обгрунтовує 

актуальність роботи та доцільність проведення даних досліджень. Мета 

роботи та завдання сформульовані чітко та коректно. Огляд літератури 

написаний на основі аналізу новітніх даних стосовно досліджуваної 

проблематики, представлений трьома основними підрозділами. У першому 

підрозділі наведені характеристика та класифікація НАРО, а також 

охарактеризовано роль імунної системи у структурі адаптаційних реакції 

організму. У другому підрозділі розглянуто роль неспецифічної 

резистентності в адаптаційному процесі. У третьому підрозділі описано 

значення цитокінів в імунопатогенезі, діагностиці та лікуванні гострого 

холециститу.

У розділі власних даних дана характеристика показників імунної 

реактивності, що властива різним типам НАРО у хворих на ГХ. Групою 

порівняння у цих дослідженнях були здорові донори (визначали типи НАРО, 

що формуються у здорових донорів та хворих на ГХ). Проведено 

порівняльну оцінку показників лейкограми та функціонального стану
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циркулюючих иейтрофільиих гранулоцитів у хворих на ГХ до та після 

хірургічного лікування із диференціюванням їх за типом адаптаційної 

реакції. Також представлена характеристика показників імунної 

реактивності, властива різним типам НАРО у хворих на ГХ до та після 

проведення хірургічного лікування -  реакції орієнтування, спокійної 

активації та стрес-реакції.

Проведені дослідження показали, що різні типи НАРО, сформовані у 

хворих на ГХ, характеризуються різним профілем імунної реактивності: 

наявністю або відсутністю змін у популяційному складі та функціональному 

стані циркулюючих лейкоцитів різних видів, а також цитокіновому профілі 

сироватки крові. Це зумовлює необхідність індивідуалізованого підходу до 

прогнозування перебігу ГХ з урахуванням типу НАРО та асоційованого з 

ними стану імунної реактивності.

Трактовку отриманих результатів досліджень автор наводить в 

останньому розділі «Аналіз та узагальнення отриманих результатів».

У висновках, кількістю 6, повністю відображені усі наукові положення 

дисертації. Вони науково обгрунтовані та випливають із одержаних 

результатів.

Дисертаційна робота Н.З. Луців написана державною фаховою мовою, 

стиль викладення матеріалу відповідає прийнятому в науковій літературі.

Необхідно зазначити, що значна частина зауважень, що виникли на 

попередньому етапі апробації, автором врахована та виправлена, хоча і на 

даному етапі зустрічаються по тексту деякі стилістичні помилки і неточності. 

Зокрема, в преамбулі до висновків узагальнюючі результати роботи автор 

подає у майбутньому часі, а не в теперішньому. Усі зазначені зауваження не 

впливають на якість дисертаційної роботи та її сприйняття.

Зміст автореферату ідентичний тексту дисертації. Автореферат 

достатньо ілюстрований та містить всі наукові положення та висновки 

дисертаційної роботи.
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Принципових зауважень щодо змісту та оформлення дисертації немає, 

проте в порядку дискусії виникло декілька питань до автора:

1) Як відомо, розвиток адаптаційної реакції супроводжується змінами 

популяційного складу циркулюючих лейкоцитів, а її тип визначається 

за співвідношенням відносної кількості циркулюючих лімфоцитів та 

нейтрофілів. Наведіть, будь-ласка, цифрові значення встановлених 

Вами даних співвідношень, характерних для кожного типу НАРО у 

хворих на ГХ.

2) В своїй роботі Ви визначали рівень 8-ТКГ-ї155 (розчинного рецептора 

ФНП) та трансформуючого фактору роста -  бета, проте зміни їх рівня 

та роль при різних типах НАРО відображено недостатньо. Доповніть, 

будь-ласка, відсутню інформацію.

3) Охарактеризуйте термін «метаболічна поляризація циркулюючих 

нейтрофілів», який Ви використовуєте при кожному типі НАРО у 

хворих на ГХ.
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ВИСНОВОК

Дисертаційна робота Луців Наталії Збиславівни «Особливості імунної 

реактивності при різних типах адаптаційних реакцій у хворих на гострий 

холецистит» є завершеною самостійною роботою з актуальної проблеми 

імунології, в якій отримані новітні науково-обгрунтовані дані, що мають 

наукову і практичну цінність і в сукупності містять нове вирішення наукової 

задачі імунології -  характеристика імунної реактивності при різних типах 

неспецифічних адаптаційних реакцій організму у хворих на гострий 

холецистит.

За своєю актуальністю, новизною, теоретичним та практичним 

значенням, об’ємом проведених досліджень та повнотою викладу в
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опублікованих працях дисертаційна робота Н.З. Луців повністю відповідає 

вимогам п. 11,12, 13 Постанови Кабінету Міністрів України № 567 від 

24.07.2013 року про «Порядок присудження наукових ступенів та присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника», що висуваються до 

кандидатських дисертацій, а її автор Луців Н.З. заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.09 - 

імунологія.

Головний науковий співробітник 

Науково-дослідного інституту 

експериментальної та клінічної медицини 

Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця МОЗ України

доктор біологічних наук, професор Н. Г. Бичкова



ВІДГУК

офіційного опонента доктора біологічних наук, 

доцента Сківки Лариси Михайлівни на дисертаційну роботу 

Луців Наталії Збиславівни «Особливості імунної реактивності при різних 

типах адаптаційних реакцій у хворих на гострий холецистит», 

представлену на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі

Актуальність обраної теми та зв’язок з науковими програмами.

Адаптаційна реакція організму, відкрита у 1936 р. Гансом Сельє, була 

охарактеризована ним як координована відповідь регуляторних систем 

організму (нервової, ендокринної та імунної) на дію внутрішніх і зовнішніх 

хвороботворних чинників, так звана «стереотипна реакція на ушкодження», 

спрямована на підтримку гомеостазу. Однак, на підставі подальших 

експериментальних досліджень Г. Сельє прийшов до ідеї існування різних за 

якістю адаптаційних реакцій організму: поїлкоджувального характеру з 

несприятливими наслідками («дистрес») і відновлювального характеру зі 

сприятливим прогнозом для гомеостазу організму в цілому («еустрес»). 

Дослідити якісно відмінні адаптаційні реакції Г. Сельє не встиг. Розвиваючи 

ці ідеї, у 70-х роках минулого століття російські науковці Гаркаві Л.Х., 

Квакіна О.Б., Уколова М.А. (Росія) створили цілу періодичну систему 

адаптаційних реакцій організму: орієнтування, спокійної та підвищеної 

активації, переактивації і стресу. Формування адаптаційної реакції того чи 

іншого типу, згідно їх учення, забезпечується стрес-реалізуючими 

системами, що неспецифічно реагують у відповідь на різноманітні зміни в 

середовищі існування. Зважаючи на надзвичайно високу чутливість і 

мобільність реакції імунної системи на дію ендогенних і екзогенних 

чинників, ростовські науковці запропонували простий доступний метод 

характеристики типу адаптаційної реакції організму за популяційним

спеціальності 03.00.09 -  імунологія

Київського національного університету
імені Тараса Шевченки



складом лейкоцитів периферичної крові, зокрема, за співвідношенням 

відносної кількості циркулюючих лімфоцитів і нейтрофілів.

В Україні розвиток теорії адаптаційних реакцій відбувався силами двох 

наукових шкіл: Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця (акад. Костюк П.Г., 

проф. Івасівка С.В., проф. Флюнт І.С., к.мед.н Попович І.Л. та ін.) та 

Львівського національного медичного університету (проф. Олійник С.Ф., 

проф. Панчишин М.В., проф. Радченко О.М., доц. Бевз В.П., Жакун І.Б., 

Сорокопуд О.С. та ін.). Перша зосереджувалася на аналізі морфології органів 

стрес-реалізуючих систем, друга -  на практичному застосуванні теорії 

адаптаційних реакцій, для прогнозування перебігу захворювань. Окремі 

роботи з використання адаптаційних реакцій у клініці здійснювались і в 

інших медичних установах (Харківському медичному університеті - д. мед.н. 

Бездітко Т.В.).

Результати численних вітчизняних і зарубіжних медико-біологічних 

досліджень преконливо показали, що тип неспецифічної адаптаційної реакції 

організму та її зміни у процесі перебігу захворювання, визначені за 

співвідношенням відносної кількості лімфоцитів та нейтрофілів, можуть бути 

використані для оцінки і прогнозування стану хворого та ефективності його 

лікування. Проте, функціональний стан цих клітин, характерний для різних 

типів неспецифічної адаптаційної реакції організму, залишається дотепер не 

дослідженим. Визначення типу сформованих адаптаційних реакцій та 

асоційованого з ними функціонального стану основних ефекторних клітин 

запального процесу при перебігу гострого холециститу (ГХ) може надати 

необхідну інформацію для персоналізованого прогнозування перебігу 

захворювання і оцінки ефективності обраної лікувальної стратегії. Крім того, 

характеристика стану імунної реактивності, асоційованого з різними типами 

адаптаційних реакцій, закладає біологічні основи їх класифікації і надає нову 

інформацію щодо взаємозв’язку імунної системи з двома іншими 

регуляторними системами організму: нервовою та ендокринною. 

Фундаментальна значимість і практична цінність характеристики стану



імунної реактивності, асоційованої з різними типами адаптаційної реакції 

організму підкреслюються багатьма вітчизняними та зарубіжними 

науковцями-імунологами (Бездітко Т.В., 2013; Сакович А.Р., 2014; Казрггак 

А., 2015; Шенгелія М., 2012 та ін.). З огляду на вище сказане дисертаційна 

робота Н.З. Луців присвячена вирішенню актуального питання 

фундаментальної і прикладної імунології -  встановленню особливостей стану 

імунної реактивності в залежності від типу сформованих неспецифічних 

адаптаційних реакцій організму у хворих на гострий холецистит в динаміці 

лікування.

Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових досліджень 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

і є фрагментом комплексної наукової теми кафедри хірургії та ендоскопії та 

кафедри клінічної лабороторної діагностики «Розробка диференційної 

тактики лікування і профілактики моно- і поліорганної недостатності в 

ургентній абдомінальній хірургії» № держреєстрації 01Ш002149 шифр теми 

ІН.2100.0002.10, в якій дисертант виконувала фрагмент під назвою 

«Особливості імунної реактивності при різних типах адаптаційних реакцій у 

хворих на гострий холецистит».

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, та їх достовірність.

Достовірність та об’єктивність результатів дисертаційної роботи 

обґрунтована значним об’ємом проведених досліджень. У роботі, для 

вирішення поставлених завдань, проведено комплексне клініко-лабораторне 

обстеження 50 хворих на гострий калькульозний холецистит, з них 42 жінки і 

8 чоловіків. Діагноз ГХ встановлювали на підставі клінічних, 

інструментальних та біохімічних критеріїв, відповідно до протоколу надання 

медичної допомоги хворим із гострим холециститом (наказ МОЗ України 

№297 від 02.04.2010 «Про затвердженння стандартів клінічних протоколів 

надання медичної допомоги зі спеціальністю "Хірургія"»). Дослідження



показників імунної реактивності проведене до та після хірургічного 

лікування. Отримані лабораторні показники порівнювали з показниками 

контрольної групи, в яку ввійшли 36 здорових донорів. Матеріали 

дисертаційної роботи розглядались комісією з питань біоетики (протокол №3 

від 19 березня 2012 року), голова комісії д.мед.наук, професор, проректор з 

наукової роботи, завідувач кафедри гістіології та ембріології, Луцик О.Д. З 

усіма пацієнтами заключена проінформована згода на участь у досліджені.

Дисертантом логічно і зважено визначено основні етапи досліджень. На 

першому етапі роботи проведено аналіз популяційного складу лейкоцитів 

периферичної крові, функціональної активності нейтрофільних гранулоцитів 

та цитокіногого профілю у хворих на гострий калькульозний холецистит без 

поділу групи обстежених залежно від типу сформованої адаптаційної реакції. 

Це дало змогу сформувати узагальнене уявлення про стан імунної 

реактивності у хворих на цю патологію. На другому етапі роботи дана 

диференційована характеристика показників імунної реактивності, що 

властива різним типам НАРО (неспецифічних адаптаційних реакції 

організму), у хворих на ГХ. Порівняльний аналіз результатів першого і 

другого етапів роботи переконливо показує істотні відмінності у стані 

імунної реактивності залежно від ступеню напруженості адаптаційних 

систем організму, переваги оцінки стану імунної системи хворого з 

урахуванням типу сформованої адаптаційної реакції і беззаперечну 

перспективність такого підходу для прогнозування перебігу захворювання.

На наступному етапі роботи дисертанткою проведено порівняльну 

оцінку показників імунітету, властивих різним типам адаптаційної реакції до 

та після видалення основного тригерного чинника напруження адаптаційних 

систем організму, необхідну для завершеної характеристики сталості 

критеріїв імунної реактивності, що характеризують різні типи НАРО.

Таким чином, достовірність отриманих авторкою результатів не 

викликає сумніву, оскільки забезпечена достатньою кількістю результатів 

клініко-експериментальних досліджень, використанням адекватних високо



інформативних імунологічних методів та методів математичного аналізу 

отриманих даних. Об’єм проведених досліджень є достатнім для 

встановлення виявлених в роботі закономірностей, а ґрунтовний аналіз 

отриманих даних та їх математична і статистична обробка дозволили авторці 

чітко аргументувати основні висновки дисертаційної роботи.

Наукова новизна положень, результатів та висновків дисертаційної 

роботи.

Наукова новизна дисертаційної роботи Н.З.Луців полягає у тому, що 

нею закладено біологічні основи класифікації неспецифічних адаптаційних 

реакцій організму з урахуванням стану імунної реактивності (популяційного 

складу лейкоцитів периферичної крові, функціонального стану циркулюючих 

нейтрофілів і цитокінового профілю сироватки крові).

Зокрема, авторкою вперше показано, що неспецифічна адаптаційна 

реакція організму орієнтування у здорових осіб і хворих на ГХ асоціюється з 

різним станом імунної реактивності: реакція орієнтування у хворих 

відрізняється збільшенням абсолютної кількості нейтрофілів порівняно з 

показником донорів та помірною прозапальною метаболічною поляризацією 

цих клітин (посиленням киснезалежного та кисненезалежного метаболізму 

одночасно з пригніченням фагоцитарної активності). Сироваткові рівні 

прозапальних цитокінів у хворих з реакцією орієнтування достовірно 

перевищують аналогічні показники донорів з тим же типом НАРО.

Дисертанткою отримано нові дані про порушення кореляційних 

зв’язків між показниками імунної реактивності при формуванні 

несприятливого типу НАРО, а також доповнено наукові дані стосовно 

позитивного впливу хірургічного лікування на імунну реактивність у хворих 

на ГХ з різними типами НАРО (зменшення зсуву лейкоцитарної формули 

вліво, зниження сироваткового рівня ІЬ-8).

У роботі вперше показано, що сприятливі типи НАРО формуються у 

відсутності метаболічних змін циркулюючих нейтрофілів. Натомість



формування стрес-реакції адаптації супроводжується виразною 

прозапальною поляризацією цих клітин.

Практичне значення одержаних результатів.

Практична значимість результатів дисертаційної роботи Н.З.Луців 

полягає у створенні основ для персоналізації прогнозування перебігу ГХ та 

ефективності його хірургічного лікування на основі визначення типу 

адаптаційної реакції організму та асоційованого з нею стану імунної 

реактивності, показники якої можуть бути рекомендовані як додаткові 

маркери для характеристики стану напруження адаптаційних систем і 

адекватного підбору засобів модуляції імунітету.

Важливу практичну значимість має також впровадження результатів 

дисертаційної роботи Н.З.Луців у практику роботи хірургічного відділення 

№3 Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. 

Львова, що підтверджено представленим у матеріалах дисертаційної роботи 

актом впровадження від 25.01.14.

Повнота викладу основних результатів у наукових фахових 

виданнях.

Результати експериментальних досліджень представлені у 13 наукових 

працях і достстньою мірою відображають наукові результати дисертаційної 

роботи. Серед них 8 статей у провідних фахових виданнях, затверджених 

МОН України, а також 1 стаття у науковому виданні, що входить до 

наукометричних баз. Результати дисертаційної роботи також оприлюднені на 

5 українських та міжнародних наукових конференціях.

Загальна характеристика роботи.

Дисертаційна робота викладена на 158 сторінках друкованого тексту і 

складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів 

дослідження, чотирьох підрозділів власних досліджень, аналізу та



узагальнення отриманих даних, висновків та списку літератури. Список 

літератури включає 201 джерело, з них кирилицею - 91, латиницею - 110. 

Текст дисертації ілюстровано 22 таблицями і 15 рисунками, що значно 

полегшує сприйняття матеріалу.

У вступі до дисертаційної роботи автор мотивує актуальність даної 

проблеми на основі її розвитку у світі та в Україні, а також обґрунтовує 

необхідність проведення представлених у роботі досліджень. Мета роботи та 

завдання сформульовані коректно, логічно і лаконічно. Огляд літератури, 

написаний на основі аналізу новітніх даних стосовно досліджуваної 

проблематики, представлений трьома основними підрозділами. У першому 

підрозділі наведені історія гіпотези існування неспецифічної адаптаційної 

реакції організму, сучасна характеристика та класифікація НАРО, а також 

охарактеризовано роль імунної системи у структурі адаптаційних реакцій. У 

другому підрозділі розглянуто роль неспецифічної резистентності в 

адаптаційному процесі з детальним оглядом функціональної пластичності 

нейтрофільних гранулоцитів та їх функцій в імунній системі. У третьому 

підрозділі описано значення цитокінів в імунопатогенезі, діагностиці та 

лікуванні гострого холециститу.

У розділі 2 «Матеріали та методи досліджень» автор наводить 

характеристику групи обстежених, викладає детальну схему проведених 

досліджень, в достатньому об’ємі описує використані методи дослідження. 

Зміст цього розділу роботи засвідчують сучасність і адекватність обраних 

методів поставленій меті і завданням роботи. Важливою особливістю 

обраних авторкою методів дослідження є їх доступність для використання в 

умовах медичного закладу, необхідна для практичного впровадження 

результатів дисертаційної роботи.

Основні результати, отримані автором в дисертаційній роботі, наведені 

у наступних 4-х підрозділах. У двох з них проведено оцінку імунної 

реактивності у хворих на ГХ без розподілу обстежених осіб згідно 

сформованих адаптаційних реакцій до та після проведеного хірургічного



лікування. У двох решті представлено результати диференційованої оцінки 

імунної реактивності пацієнтів із зазначеною патологією відповідно до типу 

сформованих адаптаційних реакцій в динаміці лікування. Така схема 

проведення досліджень є дуже вдалою для реалізації поставлених у роботі 

завдань. Диференційована характеристика кількісних і функціональних 

показників імунітету, характерних для різних типів адаптаційної реакції 

висвітлює фундаментальний аспект роботи і може бути використана для 

вдосконалення існуючої класифікації НАРО. Безсумнівне фундаментальне 

значення має також вивлена у роботі закономірність прогресивного 

порушення кореляційних взаємозв’язків між показниками імунітету, 

пропорційного ступеню напруження адаптаційних систем організму. 

Порівняльна оцінка стану імунної реактивності без та з урахуванням 

адаптаційної реакції, сформованої у хворого з патологією запальної етіології, 

переконливо демонструє переваги застосованого авторкою дисертаційної 

роботи методичного підходу, необхідного для персоналізації 

імуномоніторингу і прогнозування перебігу запального патологічного 

процесу.

Аналіз отриманих даних авторка наводить в останньому розділі 

власних результатів. Обговорення власних результатів проведене із 

залученням даних літератури за тематикою, що вивчається. Творчий підхід у 

обговоренні виявлених феноменів характеризує високий рівень теоретичної 

підготовки дисертантки.

У висновках, кількістю 6, повністю відображені усі наукові положення 

дисертації. Вони науково обґрунтовані та випливають із отриманих 

результатів.

Дисертаційна робота Н.З. Луців написана державною фаховою мовою з 

використанням професійної лексики, стиль викладення матеріалу відповідає 

прийнятому в науковій літературі.

Слід відмітии, що переважна більшість зауважень, що виникли на 

попередньому етапі апробації, автором врахована та виправлена, хоча і в



представленому рукописі присутні деякі помилки в оформленні рисунків і 

незначні текстові неточності.

Усі зазначені зауваження не впливають на якість дисертаційної роботи 

та її оцінку.

Зміст автореферату ідентичний тексту дисертації. Автореферат 

достатньою мірою ілюстрований та включає всі основні наукові положення і 

висновки дисертаційної роботи.

Принципових зауважень щодо змісту та оформлення дисертації не 

має, проте в порядку дискусії до автора виникло декілька питань:

1)Після проведеного хірургічного лікування Вами зареєстровано 

зменшення проявів зсуву лейкоцитарної формули вліво, як ознака 

зменшення маніфестації запальної реакції. Як у цьому контексті Ви 

розцінюєте посилення оксидативного метаболізму нейтрофілів при 

незмінній фагоцитарній активності?

2)У вашій роботі більшість обстежених хворих на гострий холецистит - 

жінки? Це випадковий збіг чи закономірність?

ВИСНОВОК

Дисертаційна робота Луців Наталії Збиславівни «Особливості імунної 

реактивності при різних типах адаптаційних реакцій у хворих на гострий 

холецистит» є завершеною самостійною роботою з актуального завдання 

імунології, в якій отримані новітні науково-обгрунтовані дані, що мають 

наукову і практичну цінність і в сукупності містять нове вирішення 

наукового питання фундаментальної і прикладної імунології -  

характеристики імунної реактивності при різних типах НАРО у хворих на 

Г Х .

Дисертаційна робота Луців Н.З. за своєю актуальністю, науковою 

новизною та практичною цінністю відповідає вимогам п.п. 11, 12, 13 

Постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567 «Про



порядок присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника», що висуваються до кандидатської 

дисертації, а її автор Луців Н.З. заслуговує на присудження наукового 

ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.09 - імунологія.

Завідувач кафедри 

мікробіології та загальної імунології 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка,

ННЦ «Інститут біології»
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