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I. Акryальнiсть обраноi теми. Здоров'я людей та стан природного

навколиШньогО середовИча (пнС) нерозРивнО пов'язаНi мiж собою. Серед
полютаНтiв, якi призводЯть дО порушеНь метаболiчних процесiв у органiзмi
людини солi важких MeT€tJIiB, есенцiальнiсть яких не доведена. Одним з них с

КаДМiЙ. IНШа ГРУПа СПОЛУк - нiтрити, якi подекуди зустрiчаються у ПНС, однак
ik вплив на органiзми залежить вiд ik систематичного положення) а вiдтак вiд
особливостей будови i функцiонування клiтин: У центральнiй вакуолi рослин
вонИ можутЬ депонуватисЬ i викорИстовуватисЬ пО ,ipi необхiдностi, а у
тваринних клiтинах повиннi бути якомога швидше елiмiнованi, оскiльки
активують пероксидне окиснення лiпiдiв, функцiоналънi змiни в кровоноснiй
системi, гепато-бiлiарнiй, що зумовлюють ix хвороби. З огляду на це
акту€Lльнiсть вибраноi теми дисертацiйного дослiдження не викликае cyMHiBiB.

CyMicHa 1тратlвUyMtcHa дiя HiTpaTiB i солеЙ кадмiЮ негативНо впливас на бiлковий обмiн,

репаративнi системи органiзму (Головко, 20О4; Гонський, OcTpiBKa, 2006).
рецензована дисертацiйна робота присвячена вивченню роздiльного та
комбiнованого впливу солей кадмiю та нiтритiв на структуру та обмiннi
процеси у кiстковiй тканинi.

зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

.Щисертацiя виконана вiдповiдно до плану наукових дослiджень IBaHo-

Франкiвського нацiонального медичного унiверситету i е фрагментом мiж
кафедра:rъних науково-дослiдних робiт <<вивчення стану стоматологiчного
здоров'я населення захiдного регiону Украiни та розробка пропозицiй rцодо
йогО збережеНня i покращення), J\b держ. Реестрацii 0107U0046з1 та <Розробка

дiя н1

методiв дiагностики, лiкування та профiлактики стоматологiчних захворювань



у населення, що проживае в екологiчно

0111U003681, що мас державне фiнансування.
П. Струкryра дисертацiйноТ роботи.

несприятливих умовa>), .hlЪ

з огляду

результатiв

результатiв

та списку

[исертацiйна робота написана на 186 м.п.с. Складаеться
лiтератури (23 стор.), матерiалiв та методiв дослiджень (14 стор.),

експериМент€UIьних дослiДженЬ (59 стор.), аналiзу i узагальнення
дослiджень (17 стор.), висновкiв, практичних рекомендацiй
лlтературних джерел (311 найr,rенуваrъ). Роботу проirшосгровzlно 20 табшщяrда та46

рисуFш{ами, я<i заfoлаrотъ 29 cTopiHoK. С також 17 додаткiв.

У оглядi лiтератури проаналiзовано питання вIUIиву солей кад4iю та
нiтрIrгь на мgгаболi,шri процеси в органiзй TBapr+r i лшодttпа, особrшшостi метаболi.цшо<

процесiв у кiстковiй ткаrшшri за умоВ норми' вIIJIиВ на KicTKoBy ткаJilш{У ioHiB Cd2* та NOr-
, Зазначено, що не дослiдженими заJIишаю,тъся метаболi.цri цроцеси пiд вшшrвом

поед{€lною вIUIивУ солей кадцлiю та нiтрlтгiв, а тzкож стр}тсгура KicTKoBoi тканини.
огисано можгптвостi корешдii порушень, що виникаIотъ у разi токсичног0 уракеш{rI
токсик,lнТ€lми, та впгIив екстраJ{гу арпшIоку на метаболi.шi процеси в оргаrriзй, йою
хiй.цilй сюIад та антиоксидшrшi вгrасш,востi.

результати дослiджень, наукова новизна дослiдженця та одержаних

результатiв, сryпiнь обгрунтованостi наукових положець, висновкiв i
рекомецдацiйо сформульованих у дисертацii'. Робота rрунтусться на значному
за обсягом експериментЕuIьному матерiалi, виконана на сучасному науковому та
методичному piBHi. Метою дисертацiйнот роботи було дослiдити дiю солей cdcl2
та NaNo2 як оIФемо, так i комбiновано

тканини.

на макро- та йкроелеме}rЕilй скгIад KicTKoBoi

в ходi виконання роботи визначенi piBHi загаJIьного кальцiю, iонiзованого
та зв'язаного, а також неорганiчного фосфату, магнiю i гiдроксипролiну у
плазмi KpoBi при кадМiевiЙ iнтоксиКацii. Виявлено характер змiн у першу, l4-Ty
та 28му доби, Визначено вIIJIив дослiдtсlъанI/D( токсиканlгiв на рiвеrъ ка-гьrцтюнiну i
пар€UтторМоIIу В tpoBi тварин. У терйrти вивченшI мgгаболi.цпо< змiн дослiд4rп4
гiстологi,пту cTpylffypy та мiнерагrьну щilьнiсть KicTKoBoT ткаrшши за умов ypzDKeшUI

тварин сdсЪ i NaNO2 як оIФемо, т€к i комбiнов€lно. З'ясовуваrпа доцЬнiсть



застосранIи_ екФракгу Фтишоку з метою корекцii метаболi.плок порушенъ,
сприtIинеtшж дiсю дослiдцFвЕtнlж токсикаmiв.

На пiдставi проведетпо< дослiдкень визначено, що за дii ioHiB Cd2* та NOr-
розвив€lютъся дисйrФоелеменюзи, я<i супроводкуIоться порушешшм органiшrою та
мiнераьНог0 матриксу KicTKoBoi тк€lнини i пiдгверр+qуються достовiрrпшти змiнама
рiшrя гiдроксшrролiо.у, * маркера обйну колагену, рiвня Bcix форм Каrьцiю, Мап{iю,
L{шшсу, Купруму, акп,вностi lсаслоТ та лулшоi фосфатаз. Огршлано HoBi данi про те, що
irrюксlд<аlдiя ioHalrм Cd2* та NO2- ITризвод{ть до знюкеrrrи йнера-гьноi щЬностi
KicTKoBoi тканини' порушеШш рiвrИ кагьrцтгоНi}Iу та ITIT. КонстаЮвано, що за
поедIаног0 вIUIиву CdCl2 та NaNOz нйбi-гьш icToTHi порушешб{ йнераrьного й
оргаrri,пrого матриксу КТ вiдбраються на 14-ry добу пiсля десятI4денного введеш{rI
токсlл<аrrгiв, що пiдгвердкусься бiохiй.ппддz пок€lзник€ll\4и пл€lзми rсровi.
Гiстологi'цлдда дослiдкеr*rлла сТеГноВlD( KicToK пiдгвердкено мgгаболiчнi порушешU'
frd супровод{qуютъся дезорганiзафсо колагеновIж волокон i впордд<ованою
РОЗЙЩеrТrrЯ КiСТКОВРЖ ПjIаСТИнок за умов дii ioHiB Cd2* та посдrанот його дii з нiтрlтгал,па.

Вперше пок€lз€lно можливiсть застосраш{lI екстракry артишоIqF дIя
прискорешUIрозвI,rп(у компенсаторно-вiдtовню( процесiв у кiстковiй TKarпTrri шцrрiв; що
пiдгверрКусгьсЯ нормагliзацrеrо MaPKepiB кiстковоЮ мgгаболiзплу, хiмi.шrого сюIал/
йнераrьноi фази kicTkoBoi ткаrптrца i вiдrошrенIulм гiсюлогi.цrоi сгрукгури.

отршlанi резуJьтати розIJtrфюютъ i поглпаблшоютъ знаннrI про бiохiмilцri
особлд,воgгi реаrщii'-3iдl6вiД KicTKoBoi ткаrпшшл на дiю йонiв Cd2* та NO2- за умоВ
оIФемою та комбiнованого lx вггшlву. Завдшса виrIвJIеним закономiрностям ддrашtiклл
метаболi,цдо< порушенЬ запропоновано лiкарсьrсшi засiб 'ApTlпrroKy екстр€кт
Здоров'я", введеннЯ якогО спршIе процесаN4 нормалiзацiТ бiохiй.шю< показнlшсiв,
гiстологi,шlоi струкгури та мiнера.гьноi щЬностi KicTKoBoi тканини за oIФeMoT та
комбiнованоiдii CdCl2 TaNaNO2 на оргаrriзм тварин.

HayKoBi положенFUI обгруmованi. Щостовфнi корелщifori зв'язtrо4, лd
спостерiгалш,rсъ мiж т€кими показниками пл€lзми щровi: акп,внiсто КФ та загаrьrш,пл Са
(r : +0,47), акгr.внiсгю КФ та BMicToM фосфатiв (r : +0,55), акгl.внiсто КФ та
кошдеlrграцiею Mg (r: - 0,6б).



Огрпланi д4сертантом резуJьтати та данi науковоi лiтераryри дыw|змоry зробиrц
висновки та запропонувати cxel\тy бiохiйчrпо<

зумовJIенлж ур€DкешUIм соJI;Iми CdCl2 та NaNOz

механlзмlв розвI.rп(у порушень,

та вибрати в я<остi кориг}.ючоt0

чинника ви,IвJIен}D( порушенъ вiт,чlвншпй лiкарсъrсй засiб <Артrшlоку екстракr-

Здоров'я>. ЗасгосрашUI <Аргr,шоку екчграю-Здоров'ю> засвiдщлгrо здатнiсть його

коlдtонеrrгЬ цротIЦiял4 н€жОIIиЕIешпо Каддiю у KicTKax та сприrIти виIIученню ioHb
л t2+Ufr, якl lнкорпорр€UIися в йнераrьноNfу матриксi KicTKoBoI тканини за умов його

екзогенног0 на.щодкен}uI в оргаrriзм тварин з од{очасною тендеrщiею до нормалiзафi

BMicTy }dg, Zп i Cu, що мае вЕD[gIиве значенIUI дгrя вiдrовJIеш{rI мiнера-гьноi фази
KicTKoBoi тr<аrшдшr i акгrавацii прцесiв ремiнерапiзацii.

Практичне значення одержаних результатiв. Отриманi данi
ДОПОВНЮЮТЬ ЗНаННЯ ПРО бiОХiЙ'Шri Порушешrrl, що виникають пiд вгlлпвом CdCl2 i
NaNo2 та ж комбiноваrrот дiт на метаболiц{i цроцеси в кiстковiй Tkarпдri, а також
механiзми регуляцii та часткового вiдновлення за допомогою <Дргrлпоку

екстракг-Здоров'яl>.

Повнота викладу

структуру рецензованоi

результатiв у наукових публiкацiях. Аналiзуючи

роботи, потрiбно з€}значити, що вона повнiстю
вlдповlдае вимогам .щепартаменту атестацii кадрiв мон Укратни. Робота
написана лiтературною мовою, викладена лс

автором дослiджень повнiстю вiдображенi

представлено великий за обсягом експеримент€Lльний матерiал та проведено
Грунтовний аналiз експеримент€Lльних даних з використанням корелятивного
аНаЛiЗУ, ПРИ ЦЬОМУ ШИРОКО використанi сучаснi методи бiологiчних
ДОСЛiДЖеНЬ: бiОХiЙ'Тrri (Спекгрофотомегрiя, тIrtрLалgгрищцй та iмунофермеrrгrшй

аналiз), бiофiзи,шri (атоплно-абсорбфйшта спекгрофотометрiя), гiстологi.rrri та

реЕIтенологi.шri (денсlтгометрЬ).

Змiст автореферату

дисертацii.

вiдображае структуру та ocHoBHi положення

публiкацir'. Одержанi результати апробованi на мiжнародних i
нацiональних наукових форумах, конференцiях та опублiкованi в 42 наукових

логiчно. Результати проведених

у публiкацiях. У роботi

працях, з яких б статей у фахових журналах, яti вкrдоченi до наукомегришоI бази



Index Copemicus Intemationa] (3 - саллостifuiо, З - у спiвавтоlрствi, з нрж од{а - в

зарубiхсlоп,rу жсурналi, Що вюIючене до бази Scopus), 36 - в мЕIтерiалах конфереrпдй (5 -
сад,tостifuiо, 3 1 - у спiвавторgгвi).

Ш. OKPeMi ДИСКУСiйНi Питання i зауваження до дисертацii. Оцiнюючи в

загальномУ позитивнО рецензоВану роботу, в мене до неi с деякi
зауваження:

- На нашу Думку, не завжди коректно застосованi термiни, зокрема:

"ксенобiотики", "комбiнована дiя''.

- Щоцiльно було б у описi вибору часу виведення пiддослiдних тварин з

експерименту мотивувати ik, а також часовi параметри введеннrI

тваринам екстракту артишоку.

- Незважаючи на застосування у якостi коригуючого чинника

<Артишоку екстракт - Здоров'я)), який зареестрований, доцiльно було
б деталЬнiше зупинитись на механiзмi його дiТ, оскiльки рослиннi
препарати мiстять одночасно Ряд дiючих речовин.

_ У результатах дослiдження варто було б зазначити кiлькiсть тварин,

якi загинули пiд час проведення експерименту.

- Варто звернути увагу на необхiднiсть чiткого з€вначення одиниць

вимlрювання концентрацiт субстратiв та активностi ензимiв.

- У роботi зустрiчаються граматичнi та стилiстичнi неточностi.

3апumання:

перше. Якi первиннi молекулярнi механiзми лежать в ocHoBi розвитку
метаболiчних порушень у кiстковiй тканинi тварин за умов поеднаноi дiI
сполук кадмiю та нiтритiв?

Друге. В якiй Mipi можна екстраполювати одержанi експериментальнi

данi щодо ефективностi препаратiв артишоку на kicTkoBy тканин у людини за

умов впливу сполук важких металiв i нiтритiв?

Трете. Який механiзм дii <Артишоку екстракт - Здоров'я>?

однак, зазначенi зауваження не е принциповими. Вони не зменшують
BapTocTi роботи i не впливають на заг€шьну позитивну iT оцiнку,



ВисновОк. ВрахОвуючИ все вище сказане, вважаю, що дисертацiйна робота
<<вплив солей кадмiю та нiтритiв на метаболiзм у кiстковiй тканинь>
присвячена важливiй науковiй i практичнiй проблемi, представляе собою
завершену наукову працю, що за акту€Lльнiстю проблеми, теоретичним piBHeM,
методичним забезпеченням, науковою новизною вiдповiдае вимогам п. 1з та п.
1,4 кПорЯдку прИсудженНя наукових ступенiв i присвоення вченого звання
старшого наукового спiвробiтника)), затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 07.0З .20о7 року J\b423 (зi змiнами), якi висуваються до
кандидатських дисертацiй, а iT автор, Хопта Надiя Степанiвна заслуговуе на
присудження наукового ступеня кандидата бiологiчних наук за спецiальнiстю
0З.00.04 - бiохiмiя.
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