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ВІДЗИВ

офіційного опонента, доктора ветеринарних наук, професора 

Томчука В. А. на дисертаційну роботу Акимишин 

Маріанни Миколаївної «Концентрація статевих гормонів і 

активність ензимів у тканинах репродуктивних органів за 

статевого циклу та гіпофункції яєчників корів», поданої до 

захисту на здобуття наукового ступеня кандидата 

ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.04 — біохімія.

Актуальність теми дисертаційної роботи. Інтенсивний розвиток 

молочного скотарства забезпечують чисельне поголів’я і висока продуктивність 

корів, реалізація заходів профілактики та раціональне лікування акушерських і 

гінекологічних захворювань. При тому, одною з причин вибракування корів є 

низька їх відтворна здатність. Ця проблема виникає у зв’язку зі зростаючою 

продуктивністю тварин, оскільки підвищення надоїв у корів пригнічує функцію 

органів розмноження. Своєю чергою, вказані зміни в організмі зумовлюються 

пониженими процесами утворення та виділення гонадотропних і стероїдних 

гормонів та характеризуються ознаками атрофії яєчників і ендометрію й 

зниженою секреторною активністю маткових залоз. Тому, дослідження 

біохімічних процесів у зв’язку з фізіологічним станом статевих залоз і 

концентрацією гормонів у крові та тканинах репродуктивних органах корів, а 

також розроблення способу отримання сировини з гормональною активністю 

для відновлення статевого циклу самиць без сумніву актуальні.

Про актуальність дисертаційної роботи свідчить і те, що дослідження з її 

теми проведені впродовж 2008-2015 років в рамках державної тематики 

Інституту біології тварин НААН «Вивчити кисень-залежні процеси в окремих 

тканинах організму тварин при функціональних порушеннях і розробити 

способи їх корекції» (№ ДР 0106U003048) і «Вивчити біотехнологічні аспекти й 

механізми синтезу статевих гормонів клітинами гранульози та теоретично 

обґрунтувати створення нових ветеринарних препаратів» (№ ДР 0111U006151).
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Наукова і практична цінність отриманих результатів та їх 

вірогідність. Дослідженнями обмінних процесів у тканинах репродуктивних 

органів корів в лабораторних і виробничих умовах дисертанткою доведено, що 

гонадотропні і стероїдні гормони впливають на активність лактатдегідрогенази 

та ензимів малат-аспартатного шунта і антиоксидантного захисту в тканинах 

яєчника й ендометрію. Встановлено, що активність та вміст ізозимів 

досліджених ензимів залежить від досліджуваної тканини і стану 

репродуктивної системи корів - стадії статевого циклу чи гіпофункції яєчника. 

Дисертанткою, аналізом зв’язків між досліджуваними біохімічними 

показниками встановлений різної сили вплив концентрацій гормонів у тканинах 

репродуктивних органів і антральній рідині на активність досліджуваних 

ензимів в яєчнику та ендометрії, порівняно з плазмою крові. Одночасно 

доведена роль гормонів у регулюванні активності ензимів антиоксидантного 

захисту. Виявлено різницю вмісту загального білка та його фракцій у тканинах 

залежно від фізіологічного стану статевих залоз. Вивчення концентрацій 

гормонів і активності ензимів у антральній рідині з фолікулів яєчників корів 

забезпечило розроблення способу отримання естрогенів in vitro. На основі 

розробленого способу і даних використання сировини з підвищеними 

концентраціями естрадіолу та біологічно активних речовин на самках 

лабораторних тварин дисертанткою доведена доцільність її застосування для 

стимулювання відтворної функції. Ефективність дії сировини для виготовлення 

препарату підтверджена результатами досліджень у виробничих умовах і 

відновленням статевого циклу в корів за гіпофункції яєчників.

Наукова новизна отриманих результатів підтверджена деклараційним 

патентом України на корисну модель (Спосіб отримання естрогенів in vitro; 

патент на корисну модель № u 2010 10103).

Практична цінність результатів дисертаційної роботи полягає у 

використанні способу отримання естрогенів in vitro, як джерела сировини для 

виготовлення ветеринарного препарату зі стимулювання відтворної функції 

корів. Встановлені зв’язки між концентрацією статевих гормонів у крові та 

дослідженими біохімічними показниками в тканинах репродуктивних органів
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корів забезпечили виявлення біохімічних маркерів інтенсивності обмінних 

процесів в тканинах яєчників, матки і фолікулах.

Рекомендації для використання результатів та висновків роботи. 
Пропозиції для виробництва наведені у дисертації та авторефераті, щодо 

отримання сировини з гормональною активністю необхідно застосовувати для 

виготовлення ветеринарного препарату зі стимулювання відтворної функції 

самок. Встановлені кореляції між концентраціями гормонів у плазмі крові та 

активністю ензимів у тканинах репродуктивних органів і фолікулах слід 

застосовувати для оцінювання, коригування і прогнозування відтворювальної 

функції корів.

Положення дисертаційної роботи доцільно використовувати у 

навчальному процесі з викладання відповідних тем з фізіології, біохімії, 

акушерства, гінекології та біотехнології відтворення великої рогатої худоби у 

вищих навчальних закладах.

Оформлення дисертаційної роботи. Дисертаційна робота викладена на 

212 сторінках комп’ютерного тексту і включає дві «Анотації», «Перелік 

умовних скорочень і термінів» та розділи: «Вступ», «Огляд літератури», 

«Матеріали і методи досліджень», «Результати досліджень», «Аналіз і 

узагальнення результатів досліджень», «Висновки», «Пропозиції виробництву», 

«Список використаних джерел», «Додатки». В загальному обсяг основної 

частини дисертаційної роботи 149 сторінок.

Робота ілюстрована 34 таблицями й 21 рисунком. Список літератури 

налічує 293 джерела, у тому числі 259 латиницею.

У «Анотаціях» дисертанткою наведені основні результати досліджень 

отримані за виконання експериментальних досліджень. Зміст анотацій 

відповідає суті дисертаційної роботи.

У «Вступі» охарактеризовано стан вивчення питань з теми дисертаційної 

роботи й визначається доцільність проведення досліджень, мета і завдання, 

характеризуються об’єкт, предмет і методи біохімічних досліджень, наукова 

новизна та практичне значення отриманих результатів, наведено особистий 

внесок здобувана, апробації та публікації з теми дисертаційної роботи.
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Розділ «Огляд літератури» складається з 4 підрозділів (28 с.). Зокрема у 

першому підрозділі «Гонадотропні і стероїдні гормони та їх роль у 

відтворній функції самиць» наведені результати аналізу джерел літератури з 

фізіолого-біохімічної характеристики статевих гормонів, їх взаємозв’язки, дію 

на організм самок і, зокрема, репродуктивну функцію корів. Висвітлено дані 

про рецептори гормонів через які здійснюється їх вплив на метаболізм клітин і 

тканин репродуктивних органів, а також про особливості змін концентрацій 

гормонів за розладів статевого циклу корів.

У другому підрозділі «Ангіогенні чинники і транспорт гормонів в 

організмі» - охарактеризовані шляхи транспорту гормонів в організмі та в 

репродуктивних органах самиць, а також роль чинників, які забезпечують 

проліферацію судин і постачання субстратів та біологічно активних речовин до 

статевих залоз і фолікулів. Вказана роль протеїнів у транспорті гормонів у 

організмі самиць, а також охарактеризовані рецептори, які забезпечують 

постачання субстратів для синтезу стероїдних гормонів впродовж статевого 

циклу.

У третьому підрозділі «Активність окремих ензимів енергетичного 

обміну і антиоксидантного захисту в репродуктивних органах та їх роль в 

відтворній функції самок» наведена характеристика ензимів, які беруть участь 

в використанні і перетворенні субстратів та ресинтезі АТФ, а також у 

руйнуванні активних форм Оксигену, які утворюються за перебігу окисного 

метаболізму. Зокрема, наведена характеристика активності та ізоферментів 

лактатдегідрогенази, аспартатамінотрансферази, малатдегідрогенази, ензимів 

антиоксидантного захисту: супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази і 

каталази в клітинах і тканинах організму та репродуктивних органах.

У четвертому підрозділі «Вибір напрямку досліджень» - зроблено 

підсумок огляду літератури і визначено доцільність досліджень за обраною 

темою дисертаційної роботи.

Розділ «Матеріал і методи досліджень» (11 с.) поділений на підрозділи: 

«Відбір матеріалу та схема проведення досліджень» в якому є загальна схема 

проведення досліджень та принципи відбору досліджуваного матеріалу для
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досягнення мети дисертаційної роботи. У підрозділі «Приготування 

гомогенатів тканин репродуктивних органів корів та дослідження 

біохімічних показників» охарактеризований підготовчий етап який, 

забезпечив проведення досліджень біохімічних показників. Вказаний підрозділ 

включає в свою структуру пункти: «Визначення вмісту загального протеїну 

та його спектру» в якому описані методики досліджень вмісту загального 

протеїну та його спектру в тканинах репродуктивних органів корів; 

«Дослідження активності та вмісту ізозимів ензимів в крові, 

репродуктивних органах і антральній рідині фолікулів яєчників корів» - 
детально описані методики досліджень активності та вмісту ізозимів ензимів: 

лактатдегідрогенази і малатдегідрогенази, аспартатамінотрансферази, 

супероксиддисмутази, каталази і глутатіонпероксидази.

У підрозділі «Визначення концентрації статевих гормонів у 

біологічних рідинах (плазмі крові, антральній рідині фолікулів яєчників 

корів і середовищі культивування клітин) та гомогенатах репродуктивних 

органів» - описано визначення концентрації гонадотропних і стероїдних 

гормонів: у плазмі крові, антральній рідині та середовищі культивування клітин 

антральної рідини фолікулів яєчників корів.

У підрозділі «Дослідження гормон-продукуючої здатності клітин 

антральної рідини фолікулів для отримання і апробування ефективності 

дії сировини для прототипу препарату зі стимулювання відтворної функції 
самок» представлені схеми і умови проведення досліджень з отримання та 

апробування ефективності дії сировини з гормональною активністю для 

стимулювання відтворювальної функції самиць лабораторних тварин і 

статевого циклу корів за гіпофункції яєчників.

У підрозділі 2.5. Статистичний аналіз отриманих результатів - коротко 

наведена методика і методи статистичного аналізу результатів досліджень.

У розділі «Результати досліджень» (68 с.) описані результати

досліджень, за допомогою яких дисертантка досягнула поставлених завдань і 

мети роботи. Так, у підрозділі «Концентрація гормонів в плазмі крові та 

репродуктивних органах корів» проаналізовані результати вивчення
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концентрації гонадотропних і стероїдних гормонів в плазмі крові та 

гомогенатах тканин репродуктивних органів і антральній рідині фолікулів у 

зв’язку зі станом репродуктивної системи корів.

Підрозділ «Активність та вміст ізозимів ензимів в репродуктивних 

органах і антральній рідині фолікулів яєчників корів» поділений на 

підпункти у яких наведено результати досліджень активності та вмісту ізозимів 

супероксидисмутази, глутатіонпероксидази й каталази, а також 

лактатдегідрогенази, малатдегідрогенази і аспартатамінотрансферази в 

гомогенатах тканин репродуктивних органів і антральній рідині фолікулів 

залежно від фізіологічно стану та за гіпофункції яєчників корів.

У підрозділі «Вміст розчинних протеїнів в тканинах репродуктивних 

органів та антральній рідині фолікулів яєчників корів» висвітлено 

результати досліджень вмісту загального білка та його фракцій у тканинах 

яєчника й ендометрію та антральній рідині фолікулів у зв’язку зі станом 

репродуктивної системи корів.

У підрозділі «Кореляції між концентраціями гормонів у крові та 

тканинах репродуктивних органів і активністю ензимів» виявлено 

залежності між концентраціями гонадотропних гормонів у плазмі крові та 

стероїдними гормонами в тканинах репродуктивних органів, а також кореляції 

між досліджуваними гормонами і активністю ензимів у тканинах 

репродуктивних органів корів. Крім того, наведено результати вивчення 

кореляцій між дослідженими гормонами і активністю ензимів в антральній 

рідині з фолікулів яєчників.

У підрозділі «Дослідження гормон-продукуючої здатності клітин 

антральної рідини фолікулів, отримання сировини для прототипу 

препарату зі стимулювання відтворної функції самок та її вплив на 

репродуктивні органи лабораторних тварин і відновлення статевого циклу 

корів» наведено результати досліджень інтенсивності синтезу стероїдних 

гормонів клітинами антральної рідини і отримання сировини з підвищеним 

вмістом естрадіолу. Встановлено, що введення сировини, отриманої за 

культивування клітин антральної рідини, самицям мишей і щурів проявлялось
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збільшенням маси яєчників з маткою, числа та розміру видимих антральних 

фолікулів, підвищенням концентрацій гормонів: фолікулостимулюючого, 

лютеїнізуючого, тестостерону і прогестерону. В цьому ж підрозділі наведені 

результати апробування ефективності дії сировини зі стимулювання та 

відновлення статевого циклу в корів за гіпофункції яєчників.

У розділі «Аналіз і узагальнення результатів досліджень» Акимишин 

М. М. наводить аналіз результатів досліджень концентрацій гормонів в плазмі 

крові та тканинах статевої залози і ендометрії, активності та вмісту ізозимів 

ензимів залежно від фізіологічного стану та за гіпофункції яєчника. Дисертантка 

обговорює встановлені зміни концентрацій гормонів в плазмі крові та 

досліджених тканинах і описує можливі причини коливань досліджуваних 

показників впродовж статевого циклу. Дисертантка переконливо доводить, що 

за гіпофункції статевої залози в плазмі крові корів існує дисбаланс 

гонадотропних і стероїдних гормонів. З використанням джерел літератури, вона 

характеризує можливі причини зниження концентрацій досліджуваних гормонів 

як в тканині яєчника, так і ендометрію й антральній рідині з фолікулів. Крім 

того, дисертантка констатує, що концентрації досліджених гормонів за перебігу 

статевого циклу визначають потреби досліджених тканин у субстратах, а за 

гіпофункції статевої залози - порушується фізіологічний перебіг обмінних 

процесів, що супроводжується характерними змінами активності й вмісту 

ізозимів досліджених ензимів. На увагу заслуговують результати аналізу 

спектру ізозимів ензимів, які свідчать про особливості метаболізму в 

структурних компонентах клітин тканин як за фізіологічної норми, так і за 

патології.

На основі поглибленого вивчення обмінних процесів в тканинах 

репродуктивних органів і антральній рідині фолікулів, проведеного 

кореляційного аналізу дисертантка охарактеризувала роль досліджених 

гормонів у шляхах використання вуглеводів, перебігу процесів трансамінування 

і активуванні ензиматичної ланки антиоксидантного захисту.

На основі вивчення вмісту загального білка і його фракцій в тканинах 

репродуктивних органів корів дисертантка вказує, що за гіпофункції яєчника,
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ймовірно, протікають процеси руйнування структур статевої залози, а у 

ендометрії існує дефіцит розчинних протеїнів.

Спираючись на результати власних досліджень і джерела літератури, 

дисертантка описує здатність клітин антральної рідини фолікулів яєчників корів 

синтезувати стероїдні гормони. На підставі проведених досліджень дисертантці 

вдалось визначити оптимальний час культивування клітин антральної рідини і 

отримати сировину з підвищеною концентрацією естрадіолу. Апробуванням на 

самицях лабораторних тварин підтверджена ефективність дії сировини. Також, 

ефективність дії сировини для виготовлення препарату зі стимулювання 

відтворної функції самок підтверджена відновленням репродуктивної функції 

корів за гіпофункції яєчника.

Вказані результати досліджень дозволили дисертантці сформулювати 

практичні пропозиції для отримання сировини (компоненту) з виготовлення 

препарату зі стимулювання репродуктивної функції самиць на основі 

середовища культивування клітин антральної рідини фолікулів яєчників та 

забезпечити відновлення статевого циклу в корів за гіпофункції яєчників.

За результатами досліджень зроблено 10 висновків і 2 пропозиції 

виробництву.

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій 

сформульованих в дисертації. Дисертація Акимишин М. М. «Концентрація 

статевих гормонів і активність ензимів у тканинах репродуктивних органів за 

статевого циклу та гіпофункції яєчників корів» є завершеною науковою 

працею, виконана відповідно до плану наукових досліджень лабораторії 

молекулярної біології та клінічної біохімії Інституту біології тварин НААН 

у 2008-2015 рр., її зміст відповідає спеціальності 03.00.04 — біохімія. Вибір 

схем та методик біохімічних досліджень, інтерпретація отриманих результатів 

свідчить, що дисертантка володіє ними досконало і повністю досягнула мети. 

Наукові положення та висновки у дисертації обґрунтовані і випливають з 

результатів досліджень, вірогідність отриманих даних у таблицях 

підтверджується статистичним аналізом цифрового матеріалу, який свідчить 

про достатню кількість використаного матеріалу для виявлення
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закономірностей досліджуваних процесів. З результатів досліджень і їх 

апробування у виробничих умовах випливає практична цінність виконаної 

науково-дослідної роботи.

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації.
Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації. Висновки у 

дисертаційній роботі і авторефераті у повній мірі відображають отримані 

результати досліджень і є ідентичними.

Публікації основних результатів дисертації. Основні результати 

дисертації опубліковано в 14 наукових працях, у тому числі 11 статей у 

фахових наукових виданнях, з яких 9 включені до міжнародних 

наукометричних баз даних: 3-у журналах, 4-у вісниках, 3-у науково- 

технічному бюлетені, а також одна стаття у закордонному журналі та одна у 

збірнику наукових праць, теза доповіді на міжнародній науковій конференції і 

отримано патент на корисну модель.

Зауваження, запитання та побажання до дисертаційної роботи і 
автореферату. Поряд з позитивною оцінкою вважаю за необхідне вияснити 

окремі питання, зробити зауваження та висловити побажання. В процесі 

рецензування дисертаційної роботи виникли такі запитання:

1. Які причини значних коливань концентрацій гормонів за однакового 

фізіологічного стану яєчника в тканинах статевої залози і ендометрію?

2. Чому відрізняються сили кореляцій гонадотропних гормонів у плазмі 

крові та у тканинах з активністю досліджених ензимів?

3. Який можливий механізм регулювання активності ензимів 

антиоксидантного захисту в досліджених тканинах гормонами?

4. Чому вміст МДГ2 у антральній рідині фолікулів за фізіологічного стану 

яєчника «раннього жовтого тіла» найнижчий, порівняно з іншими 

станами статевої залози?

5. Чи не спостерігали побічних реакцій за введення піддослідним 

лабораторним тваринам і коровам сировини для виготовлення препарату 

зі стимулювання репродуктивної функції на основі середовища 

культивування клітин антральної рідини ?
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6. Чи використовується Ваші практичні пропозиції у виробництві 

ветеринарних препаратів для стимулювання відтворної функції самок?

Крім висловлених запитань слід вказати на те, що у тексті дисертації 

зустрічаються скорочення, які не включені у перелік умовних скорочень і 

термінів: РП - рецептор прогестерону; РПЖ - рецептори прогестерону жовтого 

тіла.

Також, у тексті дисертації виявлені орфографічні, стилістичні та технічні 

помилки на сторінках: с. З - В тканині - У тканині, характеризується - 

характеризуються; с. 4 порівняно фізіологічними - порівняно з 

фізіологічними; с. 26 культивуванням-культивування; с. 28 - так вені - так і 

вені; з екстрактів - в екстрактах; с.32 - встановлені - виявлені; с. 38 - зменшені 

- зменшений потік; с.43 - шунту - шунта; с. 54-56 - бажано рисунки 

розміщувати на одній сторінці; с. 62 - з використання - з використанням; с. 63 - 

субстратний - субстратного; с. 66 - вагу - масу; с. 59 - у назвах таблиць 3.1, 

3.2, 3.3 Концентрація гормонів ... за стану яєчника - Концентрація 

гормонів....за різного функціонального стану яєчника; с 76 - за «гіпофункції» - 

за гіпофункції; с. 82 - Рис. 3.3. Ізозими КАТ репродуктивних органів корів за 

функціонального стану яєчника; фізіологічного стані - фізіологічного стану; 

с.86 - в табл. 3.6 не вказані вірогідності ГПО4 за «фолікулярного росту» і 

«раннього жовтого тіла» порівняно з гіпофункцією яєчника; с. 84 «пізнього 

жовтоготіла» - «пізнього жовтого тіла»; с. 86 - стану яєчника раннього - стану 

яєчника «раннього»; с. 87 в табл. 3.8 не вказана вірогідність різниці між 

вмістом екзоцелюлярного ізозиму супероксиддисмутази (ЕСОД) в антральній 

рідині з фолікулів діаметром 4 -7 мм порівняно з більше 7 мм яєчника «пізнього 

жовтого тіла»; с. 94, 96 - білка - протеїну; с. 95 - фолікулярного росту - 

«фолікулярного росту»; с. 96 - у табл. 3.12. не доцільно за згадування одиниць 

активності ензимів повторювати «*мг протеїну», а винести в шапку таблиці; 

пізнього - «пізнього»; с. 103 - у табл. 3.14. не вказана вірогідність різниці 

ізозиму ЛДГ4 в тканині ендометрію за стан яєчника «фолікулярного росту» і 

гіпофункції; с. 109 - «гіпофункції» - гіпофункції; с. 112 - рис. 3.15 підпис під
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рисунком: фолікулярний ріст; раннє жовте тіло; пізнє жовте тіло - відсутні 

лапки; с. 113 - у назві табл. 3.19 - протеїнів в тканинах - протеїнів у тканинах; 

с. 130, 132, 133 - у назвах табл. 3.27, 3.28, 3.29, ЗО, 31 - ензимів в тканинах - 

ензимів у тканинах; с.140 - табл. 3.33 - відсутнє М±ш в колонці таблиці «Маса 

матки+яєчники»; с. 141.-у позначеннях на рис 3.17 цифри бажано замінити на 

великі літери.

Список літератури оформлено відповідно до Національного стандарту 

України. У списку літератури визначитись за тестом: Biology of Reproduction чи 

Biol. Reprod. чи Biol Reprod., джерело №100 підкреслені автори статті.

У тексті автореферату пропущено «та біотехнологій» у назві Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. 3. 

Ґжицького, у анотації замість NAAS написано NAAN.

Однак, як випливає з переліку зроблених зауважень, переважна більшість з 

них має рекомендаційний характер і впливає на значимість дисертаційної 

роботи для науки і практики.

Заключения. Дисертаційна робота Акимишин Маріанни Миколаївни є 

завершеним науковим дослідженням, містить незахищені раніше наукові 

положення та нові науково обґрунтовані результати щодо особливостей 

перебігу біохімічних процесів в тканинах репродуктивних органів і антральній 

рідині фолікулів за статевого циклу й гіпофункції яєчників корів та 

розроблення способу відновлення статевої функції самиць, які виконані 

дисертанткою самостійно на високому науково-методичному рівні. Рівень 

дисертаційної роботи Акимишин М. М. відповідає сучасним вимогам до 

біохімічних досліджень і п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 зі 

змінами внесеними згідно з Постанови КМ № 656 від 19.08.2015 р. та № 1159 

від 30.12.2015 р., а її автор заслуговує присудження наукового ступеня 

кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.04 — біохімія.
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