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Відзив офіційного опонента
на дисертаційну роботу Бєлінської Ірини Василівни «ГЕМАТОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ 

АНТИПУХЛИННИХ І АНТИАНЕМІЧНИХ СПОЛУК ПОХІДНОГО 
МАЛЕІМІДУ ТА ГЕТЕРОПОЛІЯДЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ», поданої до захисту 

на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук 
за спеціальністю 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія».

Дисертаційна робота І.В. Бєлінської присвячена актуальній проблемі -  
з’ясуванню механізмів, які забезпечують протипухлинну активність нових 
експериментальних синтетичних чинників. У роботі вивчено додаткову 
антианемічну активність цих чинників, що, в цілому, послаблює негативні побічні 
ефекти в організмі. Такі ефекти властиві більшості протипухлинних препаратів, у 
т.ч. й тих, які активно використовують у хіміотерапії онкохворих. Тому рецензована 
робота має й практичне значення, оскільки запропоновані автором підходи для 
оцінки гематологічних наслідків дії протипухлинних чинників можуть бути 
використані під час випробування інших хіміотерапевтичних препаратів.

Авторкою роботи зроблено спробу обґрунтувати специфічність дії 
досліджуваних протипухлинних чинників. Разом із негативними побічними 
ефектами загальної токсичності і розвитком резистентності пухлинних клітин до дії 
протипухлинних препаратів це питання належить до найбільших важливих 
проблем із забезпечення ефективності лікування онкологічних захворювань. 
На жаль, ця спроба перебуває на початковому етапі свого розвитку і поки-що 
про конкретні успіхи тут важко стверджувати. Якщо б авторка дисертаційної 
роботи більше заглибилась б у вивчення наслідків впливу досліджуваних неї 
препаратів на імунологічний статус тварин з експериментальними пухлинами, 
то рецензована робота одержала б суттєве додаткове підсилення.

Дисертаційну роботу виконано не лише із використанням лабораторних 
тварин (щури), але й пухлинних клітин різних ліній, які культивували in vitro. 
Досліди на тваринах проводили за умов, що передбачають дотримання принципів 
біоетики, відповідно до вимог положення "Європейської конвенції про захист 
хребетних тварин", яких використовують для проведення експериментів та з іншою 
науковою метою, та інших нормативів. Відповідні дослідження проведені у рамках 
6-ти науково-дослідних тем, а також договору про науково-технічну співпрацю.

Наукова і науково-практична цінність роботи. У результаті проведених 
досліджень авторка продемонструвала, що похідне малеіміду МІ-1 і синтезовані 
гетерополіядерні комплекси можна вважати перспективними антипухлинними 
чинниками. Ці сполуки також проявляють антианемічні ефекти, володіючи при 
цьому відносно низькою гематотоксичністю. Сполука МІ-1 гальмує розвиток 
експериментально індукованого колоректального канцерогенезу у щурів і запобігає 
розвитку анемії, яка є негативним побічним ефектом за дії багатьох 
хіміотерапевтичних чинників, які використовують в клініці. Зокрема, досліджувані 
препарати знижують рівень моноцитозу і тромбоцитозу, одночасно викликаючи 
активацію еритропоезу без суттєвої зміни рівня гемоглобіну в еритроцитах. 
Очікувано, використання Cu/F э до підвищення концентрації
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міді у сироватці крові щурів і відновлювало вміст тут заліза за його дефіциту 
(антианемічні ефекти).

Продемонстровано також антинеопластичний ефект М І-1 in vitro щодо 
монобластних лейкозних клітин лінії U937.

Під час характеристики практичного значення дисертації роботи її авторка у 
значній мірі, але використовуючи інші слова, повторює зміст підрозділу про 
наукову новизну роботи. Разом з тим, тут наведені результати економічної 
ефективності потенційного лікування онкохворих із застосування МІ-1, що, за 
словами автора, буде у рази меншою, порівняно із закордонними аналогами. 
Незрозуміло, яку саме методику було використано для проведення такого 
розрахунку. Інше запитання - з якими закордонними чи вітчизняними аналогами 
проводили порівняння. Якщо це був 5-фторурацил, то він не вважається «лідером» 
серед протипухлинних препаратів, які використовують для лікування онкохворих, і 
вживається переважно в поєднанні з іншими, більш активними хіміопрепаратами.

У роботі поставлено чітку хоч і багатопланову мету, для досягнення якої 
авторка розробляла 9 головних завдань. 9-те завдання можна назвати 
узагальнювальним, оскільки воно підсумовує одержані в роботі результати щодо 
цитотоксичної та антианемічної дії досліджуваних чинників на клітини 
кровотворної системи.

Під час виконання дисертаційної роботи авторка використала методи 
дослідження, адекватні спеціальності 03.00.11 «цитологія, клітинна біологія, 
гістологія». Крім того, у роботі було використано деякі методи біохімічного і 
біофізичного дослідження.

За результатами досліджень авторкою зроблено 12 висновків, які є достатньо 
конкретними і базуються на одержаних експериментальних даних.

Опубліковано 25 наукових статей, у т.ч. 5 статей у журналах, які індексуються 
базою даних SCOPUS. 6 статей індексуються іншими міжнародними базами даних. 
Із формальної точки зору, цього достатньо для захисту докторської дисертації, проте 
виходячи із сучасних, поки-що неофіційних вимог, ці показники хотілося б бачити 
на вищому рівні. Робота пройшла достатню апробацію на наукових конференціях, у 
т.ч. міжнародних.

Особистий внесок здобувана. Авторка разом із науковим консультантом 
визначила напрямки дослідження, сформулювала мету й завдання дисертаційної 
роботи. Нею були заплановані та спільно зі співавторами публікацій виконані 
експериментальні дослідження, особисто проведено статистичну обробку 
результатів дослідження і їх аналіз. Консультативну допомогу у виконанні окремих 
досліджень та в інтерпретації одержаних результатів надавали д.м.н. Дягіль І.С., 
д.б.н. Гарманчук Л.В., д.б.н. Н.М. Храновська.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційну роботу написано за 
традиційною схемою, в якій, у цілому, дотримані пропорції щодо об’ємів окремих 
підрозділів докторських дисертацій. Дисертація складається зі вступу, огляду 
літератури, матеріалів і методів досліджень, результатів власних досліджень та їх 
обговорення, висновків, списку використаних джерел літератури.
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Вступ. Тут охарактеризовано наукову проблему виконаної роботи, 
обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і завдання досліджень, 
визначено теоретичну новизну і практичне значення її результатів.

Огляд літератури. Матеріал викладений у 7-ми підрозділах. У 1-му 
підрозділі проаналізовані особливості гемопоезу за розвитку солідних пухлин в 
організмі і представлене діагностичне значення цих змін, висвітлено необхідність 
застосування комплексних підходів для їх лікування. У наступному підрозділі 
показано участь макроелементів, які входять до комплексних сполук досліджених у 
роботі, у функціонуванні гемопоетичної тканини. Подальший аналіз представляє 
сучасні відомості щодо ролі протеїнкіназ у регуляції проліферації і 
диференціювання клітин (на прикладі гемопоетичних). Продемонстровано 
відмінність їх активності за неопластичного переродження клітин і можливість 
регуляції їх проліферації шляхом інгібування цих кіназ. Представлені сучасні 
підходи у лікуванні онкологічних хвороб із застосуванням інгібіторів протеїнкіназ. 
Важливість проведення токсикологічних досліджень висвітлено на підставі даних 
щодо біологічної активності окремих лікарських препаратів і хімічних сполук у 
різних дозах і поєднаннях і за різної тривалості їх дії.

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проведені на 276-ми білих 
нелінійних щурах самках і самцях, 3-ох лініях неопластичних гемопоетичних клітин 
і неопластичних клітинах хворих на мієлофіброз і хронічну мієлоїдну лейкемію. 
Матеріал для дослідження одержували працівники відділення радіаційної 
онкогематології та трансплантації стовбурових клітин ДУ «Національний науковий 
центр радіаційної медицини НАМН України».

Результати дослідження. Результати досліджень викладені в 11-ти підрозділах 
роботи. Три перші з них стосуються впливу інгібітора протеїнкіназ МІ-1 із 
протипухлинною активністю на гемопоез за експериментального раку товстої кишки 
щурів, а також характеристики стану клітин крові за даної моделі та ефектів похідного 
малеіміду на нормальний гемопоез. За результатами досліджень встановлено 
відновлювальний вплив на гемопоез за розвитку пухлин і відсутність негативного 
впливу на нормальний гемопоез. У 2-ох підрозділах проаналізовані ефекти підвищених 
доз зазначеної сполуки та особливості її дії за розвитку оксидативного стресу, 
характерного для пухлинних захворювань. Встановлені зміни гемопоезу за цих умов 
висвітлюють можливі побічні ефекти за застосування похідного малеіміду. Подальші 
дослідження були спрямовані на визначення ефективності МІ-1 щодо лейкозних клітин 
і доведена антилейкозна дія. Встановлений клітинний механізм дії даної сполуки -  
зниження проліферативної активності разом з індукцією апоптозу. Поєднання МІ-1 з 
новосинтезованою комплексною сполукою, до складу якої входять катіони металів міді 
і кадмію, посилювало антилейкозну дію. За результатами взаємодії з мембранами 
еритроцитів доведено дію комплексної сполуки, а не її катіонів. Останні підрозділи 
роботи присвячені аналізу гематологічних ефектів іншого новосинтезованого 
комплексу, до складу якого входять катіони міді і заліза. Продемонстровано 
відновлювальні властивості цього комплексу за зниження одного з них в організмі і 
його незначну токсичність.
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Аналіз результатів та їх обговорення. Тут результати проведених досліджень 
співставлені з даними інших дослідницьких груп і проаналізовані достатньо ретельно. 
Разом з тим, цей підрозділ роботи занадто об’ємний і його доцільно викласти коротше.

Висновки. Висновки роботи чітко сформульовані, зроблені на основі 
достатньої кількості експериментальних досліджень і адекватних методів 
статистичної обробки даних й логічно випливають з отриманих результатів 
досліджень.

Цитована література. Усього опрацьовано 530 найменувань, з них 352 -  
латинню.

Основний зміст дисертації викладено на 311 сторінках друкованого тексту. 
Робота містить 16 таблиць і 105 рисунків, що свідчить про її значний об’єм.

До цих підрозділів дисертаційної роботи є ряд зауважень, у т.ч. редакційних, 
які викладено нижче.

Разом із загальною позитивною оцінкою дисертаційної роботи Бєлінської І.В. в 
опонента виник ряд зауважень, питань і побажань.

1. Автор роботи «спрощено» підходить до ідентифікації клітин у стані апоптозу 
чи некрозу лише на підставі цитоморфологічної характеристики. Таке 
розрізнення клітин можна здійснювати лише на підставі кількох (мінімум 3-х) 
характеристик різної природи чи механізмів, наприклад, цитологічних, 
біохімічних, молекулярно-біологічних.

2. Автор роботи говорить про зміни антипроліферативної активності клітин на 
підставі результатів МТТ-тесту. Останній свідчить про цитотоксичний вплив 
досліджуваних чинників, що базується на визначенні активності клітинних 
дегідрогеназ, що не є безпосереднім відображенням впливу на проліферативну 
активність клітин.

3. Автор часто використовує термін «морфо-функціональний стан» клітин, що є 
дуже невизначеним терміном для характеристики клітин.

4. Автор дивно трактує достовірність виявлених нею змін у кількості (рівні, 
вмісті, активності, тощо), коли пише в своїй дисертації про те, що той чи 
інший показник «зростає/зменшується, але ця різниця статистично 
недостовірна (чи має тенденцію до...)». Так не буває, бо зміни бувають або 
статистично достовірні, або їх не існує і про них говорити нема сенсу.

Зауваження редакційного характеру:
1. У назві роботи сказано: «Гематологічні ефекти антипухлиних і 

антианемічних ...» сполук, тоді як у меті роботи немає згадки про 
протипухлинний вплив, а є лише вплив на нормальний гемопоез in vivo і 
неопластичні клітини in vivo. Значить у назві роботи треба було писати 
«антинеопластичних» сполук.

2. Авторка застосовує терміни «колоректальний канцерогенез» і «рак товстої 
кишки», краще писати індукований рак товстої кишки.

3. Замість термінів «лейкоцитоз, нейтрофільоз, моноцитоз» краще 
використовувати «підвищення вмісту лейкоцитів, нейтрофілів, моноцитів».
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4. Вміст апоптичних, мітотичних та інших клітин краще писати «частка» 
клітин в стані апоптозу, мітозу і т.д.

Висновок. За актуальністю теми, методичним рівнем проведених 
досліджень, їх об’ємом, науковим і науково-практичним значенням 
одержаних результатів, а також адекватністю проведеного в роботі аналізу і 
відповідністю зроблених висновків, робота Бєлінської І.В. відповідає вимогам 
ДАК МОН України до докторських дисертацій, а висловлені зауваження не 
заперечують її позитивну оцінку. Авторка дисертаційної роботи заслуговує 
присудження наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю
03.00.11 -  цитологія, клітинна біологія, гістологія.

Завідувач відділу 
регуляції проліферації клітин та апоптозу 
Інституту біології клітини НАН України, 
доктор біологічних наук, професор, /  
член-кореспондент НАН України (

Львів, 12 вересня 2017 р. /

Підпис члена-кореспондента НАН України Стойки Р.С. засвідчую:
Вчений секретар Інституту біології клітини НАН 
к.б.н.

'  гогш Jfc SУ/~

гоп • аг-— bp-7-w-K.
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ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Бєлінської Ірини Василівни
«Гематологічні ефекти антипухлинних і антианемічних сполук 

похідного малеіміду та гетерополіядерних комплексів», 
представленої на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук 

за спеціальністю 03.00.11 -  цитологія, клітинна біологія, гістологія

Актуальність теми. Дисертаційна робота Бєлінської І.В. присвячена 

вирішенню актуальної наукової проблеми, пов’язаної із встановленням 

особливостей гемопоезу за розвитку в організмі неопластичного процесу на 

прикладі експериментального хімічно-індукованого раку товстої кишки та за 

неопластичного переродження саме гемопоетичної тканини, а також його 

регуляції з використанням новосинтезованих інгібіторів гіротеїнкіназ та 

гетерополіядерних комплексів. Онкологічні захворювання залишаються 

однією з невирішених проблем сучасної медицини. На сьогодні актуальним 

методом лікування є хіміотерапія, не дивлячись на те, що препарати 

характеризуються високою частотою і складністю побічних ефектів на 

нормальні інтенсивно проліферуючі тканини, а це є ключовим при виборі 

хіміопрепаратів, і значно впливає на їх ефективність. Тому пошук та підбір 

високоефективних і малотоксичних потенційних препаратів є актуальною 

проблемою.

Активні наукові дослідження протягом останніх десятиріч нормальних і 

пухлинних клітин з використанням молекулярних методів призвели до 

відкриття сигнальних каскадів, які забезпечують проліферацію і 

диференціювання клітин в нормі та за патологічних станів. Відкриття 

постійної надмірної активності різних типів гіротеїнкіназ у пухлинних 

клітинах навіть за відсутності дії ростових факторів сприяло пошуку їх 

інгібіторів для регуляції проліферації цих клітин. Тому останнім часом 

найбільш доцільним вважають застосування препаратів таргетної дії, яка 

базується на молекулярно-біологічних відмінностях між нормальними і 

пухлинними клітинами та спрямована на нормалізацію клітинного циклу

і
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка



пухлинних клітин. Успішне застосування таких інгібіторів в медичній 

практиці призвело до широкомасштабних досліджень у даному напрямку. 

Зокрема, в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 

використанням сучасних методів in silico виявлено інгібітори низки 

протеїнкіназ. Результати досліджень наукової групи під керівництвом проф. 

Рибальченка В.К. доводять їх протипухлинну активність. Дослідження 

морфофункціонального стану клітин гемопоетичної тканини, особливостей її 

морфогенезу при дії канцерогенів та цитостатиків привертає увагу 

дослідників, оскільки вона є активно проліферуюючою і забезпечує імунні та 

неімунні механізми підтримання гомеостазу всього організму. Також 

важливо знати можливі наслідки і ефекти, спричинені впливом різних 

речовин та фармакологічних препаратів. Тому актуальність теми дисертації 

Бєлінської І.В., яка присвячена гематологічним ефектам новосинтезованих 

похідного малеіміду і гетерополіядерних комплексів з протипухлинною 

активністю не викликає сумнівів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота Бєлінської Ірини Василівни виконана в рамках науково- 

дослідних тем: Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Прямий синтез та біологічні властивості 

гетерополіядерних комплексів перехідних металів» (№ держреєстрації 

0106U006627, 2006-2010 p.), «Дослідження механізмів функціонування 

органів травного тракту та розробка методів їх корекції» (№ держреєстрації 

0106U005755, 2006-2010 p.), «Механізми реалізації адаптаційно- 

компенсаторних реакцій організму за умов розвитку різних патологій» (№ 

держреєстрації 0111U004648, 2011-2015 p.), «Похідні піролу як 

протизапальні та протипухлинні сполуки нового покоління» (№ держ

реєстрації 0116U002639, 2016-2017) та двох договорів про наукове 

співробітництво між Київським національним університетом імені Тараса 

Шевченка та ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини» 

НАМИ України (2007-2010, 2016-2021).
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Метою представленої на захист роботи було визначення особливостей 

проліферації і диференціювання клітин гемопоетичної тканини за впливу 

новосинтезованих сполук похідного малеіміду і гетерополіядерних 

комплексів з протипухлинною та антианемічною активностями in vivo, а 

також дослідити in vitro їх вплив на проліферативну активність і стан 

неопластичних клітин гемопоетичного походження із різними напрямками 

диференціювання.

Слід відмітити, що дисертаційна роботи є добре структурованою, її мета 

і завдання чітко визначені та достатньо добре співставляються з отриманими 

результатами та сформульованими висновками. Робота містить всі необхідні 

розділи і складається зі вступу, огляду літератури, розділу «Матеріали і 

методи досліджень» та 11 підрозділів, присвячених викладенню результатів 

власних досліджень та їх обговоренню, а також узагальнення, висновків та 

списку використаних джерел (587 посилань).

Огляд літератури, який складається із 7 підрозділів, являє собою 

достатній аналіз результатів досліджень, які були проведені іншими 

авторами за напрямком дисертаційної роботи. Зокрема, в Розділі 1 

проаналізовано накопичені знання щодо змін у системі гемопоезу за розвитку 

пухлинного процесу в організмі. Продемонстровано вплив цитокінів пухлин 

на активність гемопоетичної тканини та зворотній вплив клітин крові на 

розвиток пухлин. У другому підрозділі наведено відомості участі катіонів 

заліза та міді, які входять до складу гетерополіядерних комплексів, 

досліджених у роботі, у гемопоезі. Третій підрозділ представляє загальні 

сучасні уявлення про роль протеїнкіназ у проліферації і диференціюванні 

клітин на прикладі гемопоетичних, а також в ньому наведено основні 

таргетні препарати, які використовують в сучасній медичній практиці як для 

лікування різних видів лейкемій, так і солідних пухлин. У підрозділі 4 

описано особливості лейкемічних клітин, які обумовлюють їх вибір для 

дослідження впливу інгібіторів протеїнкіназ. У наступному підрозділі надано 

коротку харатеристику ліній клітини, які було використано здобувачем у



дисертаційній роботі. Останній підрозділ присвячено аналізу використання 

методів стійкості еритроцитів у вивчені взаємодії різних фізичних і хімічних 

чинників з клітинною мембраною.

Ступінь обґрунтованості і достовірності положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх новизна. Одержані 

автором результати містять наукову новизну, яка полягає у тому, що нею 

вперше продемонстровано антипроліфератину дію новосинтезованого 

похідного малеіміду щодо низки гемопоетичних клітин, які спрямовані до 

різних напрямків диференціювання: U-937 (монобластні лейкемічні клітини 

людини), L1210 (лейкемічні В-клітини миші), К-562 (клітини еритролейкемії 

людини), і бластних клітин за ідіопатичного мієлофіброзу. Автором 

визначено зупинку клітинного циклу у фазі проліферативного спокою Go/Gi 

на неопластичних монобластних клітинах лінії U-937, що підтверджує 

попередні результати на пухлинних клітинах епітеліального походження. На 

клітинах еритролейкемії людини лінії К-562 продемонстровано, що 

поєднання похідного малеіміду з новосинтезованим гетерополіядерним 

комплексом Cu/Cd з етилендіаміном [Cu(en)2[CdAc6] призводить до 

посилення антипроліферативного ефекту. Дослідження первинних ефектів 

впливу вищевказаного гетерополіядерного комплексу з мембранами 

еритроцитів дозволяє стверджувати, що він діє як вихідна речовина, а не 

продукти його розпаду. Дослідження проведені у цьому напрямку дають 

можливість розглядати застосування дослідженого похідного малеіміду не 

лише для пригнічення розвитку раку товстої кишки, що встановлено раніше, 

а і для різних видів лейкемій.

Автором вперше показано, що похідне малеіміду у дозах пригнічення 

експериментального раку товстої кишки у щурів у здорових тварин не 

пригнічує гемопоез. Це твердження грунтується на результатах показників 

кількості клітин крові, які не відрізняються від контрольної групи, і свідчить 

про відсутність токсичного впливу на гемопоез. У той же час, автором 

показано, що первинна реакція гемопоетичної тканини на вплив похідного



малеіміду проявляється у зменшенні кількості леикоцитів, а саме 

гранулоцитів і моноцитів, у крові. За тривалого введення даної речовини 

відсутність змін у кількості цих клітин у крові свідчить про адаптацію 

організму до її дії. Автором вперше встановлено ефекти підвищених у п’ять і 

десять разів від ефективної протипухлинної дози похідного малеіміду, за 

яких зменшується кількість лейкоцитів, моноцитів і тромбоцитів у крові. 

Порівняння з гематологічними ефектами цитостатика 5-фторурацилу, який у 

збільшеній у п’ять разів дозі призводив до глибокого пригнічення гемопоезу 

і загибелі всіх тварин, підтверджує низьку токсичність даної сполуки. У той 

же час, автором показано відновлення показників еритроцитів та повернення 

до норми кількості моноцитів і тромбоцитів у крові щурів за 

експериментального раку товстої кишки, що автор пов’язує із зменшенням 

розвитку пухлинного процесу і його впливу на гемопоез. Встановлено, що 

гетерополіядерний комплекс, який містить іони міді і заліза, відновлює 

еритроцитарні показники за експериментальної анемії у щурів. Наведене 

вище не викликає сумнівів, що похідне малеіміду і гетерополіядерні 

комплекси можуть бути основою для створення нових лікувальних 

препаратів нового покоління.

Сформульовані основні наукові положення та висновки грунтуються на 

використанні адекватних щодо поставлених завдань методів. Застосовані 

автором цитохімічні методи визначення вмісту кислої фосфатази та 

глікополісахаридів у клітинах були необхідні для визначення спроможності 

до диференціювання і функціонування клітин крові і кісткового мозку, що 

дозволило виявити навіть незначні відмінності у досліджених 

експериментальних групах. Для оцінювання рівня проліферативної 

активності неопластичних гемопоетичних клітин використано методи 

визначення їх життєздатності за МТТ-тестом і підрахунку кількості живих 

клітин у тесті з трипановим синім та кількості мітотичних клітин в 

цитологічних препаратах. Оцінка клітинного циклу здійснена за допомогою 

проточної флюорометрії. Для встановлення достовірності різниці між



досліджуваними експериментальними групами використано відповідні 

статистичні методи. Зазначене вище дає змогу охарактеризувати отримані 

Бєлінською І.В. результати, основні наукові положення на висновки 

досліджень як достовірні.

Власні результати дослідження викладені у 11 основних підрозділах.

Перший підрозділ присвячено вивченню особливостей стану клітин 

крові за розвитку хімічно-індукованого раку товстої кишки у щурів. 

Автором показано розвиток анемії і підвищення вмісту моноцитів і 

тромбоцитів за даних умов, обговорено залученість цих клітин у 

прогресуванні захворювання. У другому підрозділі проаналізовано стан 

гемопоезу у щурів за впливу інгібітора протеїнкіназ похідного малеіміду за 

розвитку експериментального раку товстої кишки. Встановлено, що 

досліджене похідне сприяє відновленню стану еритроцитарних клітин, цим 

самим зменшує супутні ускладнення в організмі, а також знижує активацію 

моноцито- і тромбоцитопоезу, що автор появ’язує із зменшенням участі 

даних клітин у розвитку пухлин.

Третій підрозділ присвячено дослідженню відповіді кровотворної 

системи на дію похідного малеіміду за нормальних умов. Продемонстровано 

незначний пригнічуючий його вплив на лейкопоез за місячного застосування 

і відновлення утворення цих клітин після тривалого введення сполуки. Автор 

пов’язує такі зміни із активацією компенсаторних механізмів. З’ясуванню 

можливих механізмів дії похідного малеіміду на гемопоез при застосуванні 

збільшених його доз присвячено четвертий підрозділ роботи. Вперше 

виявлено активацію еритропоезу за цих умов, а також підтверджено 

зменшення кількості лейкоцитів і моноцитів у крові, що пов’язують із участю 

цих клітин в регенерації різних тканин за дії досліджуваної сполуки. 

Автором також встановлено пригнічення тромбоцитопоезу. Наступний 5 

підрозділ роботи присвячено особливостям гематологічної відповіді за 

впливу похідного малеіміду за експериментального оксидативного стресу, 

який супроводжує різні патологічні стани в організмі. Автором використано



модель його індукції хлоридом кобальту. Результати цього дослідження 

підтверджують попередньо встановлену автором роботи активацію 

еритропоезу і пригнічення лейкопоезу. Всі вищезазначені результати 

дослідження доводять низьку токсичність похідного малеіміду.

Шостий підрозділ роботи поділяється на три підрозділи і разом із 9 

підрозділом стосується дослідженню впливу похідного малеіміду на різні 

види лейкемічних клітин. Вперше показано пригнічення життєздатності 

монобластних клітин лінії U-937, клітин еритролейкемії людини лінії К-562, 

лейкемічних В-клітин миші лінії L 1210, а також бластних клітин за 

остеомієлофіброзу і індукцію їх апоптозу. За поєднання похідного малеіміду 

з Cu/Cd гетерополіядерним комплексом виявлено посилення 

пригнічувавльного ефекту. Встановленю первинних механізмів взаємодії 

вказаного комплексу з клітиною присвячено сьомий і восьмий підрозділи 

роботи. За результатами досліджень встановлено характер взаємодії 

комплексної сполуки з мембраною еритроцита.

У 10 і 11 підрозділах досліджено характер відповіді гемопоетичної 

тканини на дію новосинтезованого комплексу, до складу якого входять 

катіони міді і заліза. Вперше показано, що даний комплекс здатний 

відновлювати дефіцит заліза в організмі і еритроцитарні клітини за 

експериментальної анемії, а за впливу підвищеної дози спричинює 

руйнування еритроцитів.

Ключовим у дисертаційній роботі є «Узагальнення результатів 

дисертаційної роботи», де автор піддає детальному та критичному аналізу 

результати власних досліджень, аналізує їх із загально клітинно-біологічних, 

біомедичних та практичних точок зору із залученням даних літератури, 

висловлює власні припущення, що мають наукове значення і роблять певний 

внесок у подальше практичне застосування досліджуваних речовин.

Висновки роботи достатньо чітко сформульовані і логічно випливають з 

аналізу отриманих експериментальних даних. За темою дисертації 

опубліковано 40 наукових праць, з яких 25 наукових статей - 20 у фахових
7



виданнях України і 5 у закордонних виданнях, із них 5 індексуються 

наукометричною базою даних Scopus, 6 - іншими міжнародними базами 

даних, а також апробовані на 15 всеукраїнських і міжнародних наукових 

конференціях та з’їздах.

У той же час необхідно додатково відзначити окремі недоліки 

роботи. В тексті дисертації присутня певна кількість описок, орфографічних 

та граматичних помилок. Нумерація, наведена в «Змісті» дисертації, не 

завжди співпадає з такою в тексті. Наприклад, «Огляд літератури» 

починається не з ЗО сторінки, як зазначено в «Змісті», а з 31 сторінки, 

підрозділ 2.1. «Матеріали і методи досліджень» не з 61, а з 63 сторінки, п. 2.2 

не з 63, а з 64 стор. Назви деяких підрозділів у «Змісті» дещо відрізняються 

від їх назви в тексті. Це стосується підрозділів 1.1, 1.4, 2.5.4, 2.5.6, .2.7, 3.3,

3.4,. 3.6.2 , 3.6.3, 3.8, 3.9, 3.10 і 3.11. Назву препаратів -  інгібіторів 

протеїнкіназ (стор. 43, останній абзац) краще писати однією мовою - 

українською або англійською, бо автор частину з них перераховує 

українською, а іншу -  англійською мовами. З тексту роботи не зовсім 

зрозуміло, як розчиняли похідне малеіміду? Лише в соняшниковій олії (стор. 

67) чи в соняшниковій олії з додаванням 15%ДМСО?

Як на мене, то позначки на Рис. 3.21 і 3.22 є невдалого кольору і занадто 

малими, що не дає можливості за стрілками визначити клітини, які позначила 

Ірина Василівна, в мазках кісткового мозку. У мене дещо викликають 

сумніви стосовно позначки «б -  мітоз» на Рис. 3.39 В, 3.40 А і Г, 3.45А, 

3.50А, В та Г. Хотілось би почути відповідь, на якій стадії мітозу знаходяться 

позначені клітини на цих мікрофотографіях?

У ході ознайомлення з роботою у мене додатково виникли наступні 

запитання, на які хотілось би почути відповіді:

1) Чому для дослідження оксидативного стресу було обрано модель 

із використанням хлориду кобальта?

2) Ви провели комплексні дослідження похідного малеіміду, то які 

перспективи даної речовини як протипухлинної сполуки?



Однак наведені недоліки не знижують загального позитивного враження 

про роботу і дисертація в цілому є завершеним актуальним самостійним 

дослідженням, виконане на достатньому науковому рівні із. залученням 

методів клітинної біології і характеризується новизною одержаних 

експериментальних даних. Дисертаційна робота в цілому відповідає вимогам 

МОН України щодо докторських дисертацій, а її автор -  Бєлінська Ірина 

Василівна заслуговує на присудження їх наукового ступеня доктора 

біологічних наук за спеціальністю 03.00.11 -  цитологія, клітинна біологія, 

гістологія.

Завідувач відділу клітинної біології 
та біотехнології
ДУ «Інституту харчової біотехнології та 
геноміки НАН України», 
член-кореспондент НАН України, 
доктор біологічних наук, професо Ємець А.І.

Підпис чл.-кор. НАН України Є

Вчений секретар Інституту, 
к.б.н., с.н.с.

о а і

І. засвідчую:

Пірко Я.В

m rm .N o 5 # / г  
в ід  ■

Відділ діловодства та архіву 
київського національного університет' 

імені Тараса Шевченка

9



ВІДЗИВ

офіційного опонента на дисертаційну роботу 
Бєлінської Ірини Василівни «Гематологічні ефекти антипухлинних і 

антианемічних сполук похідного малеіміду та гетерополіядерних 
комплексів», представлену до захисту у спеціалізовану вчену раду 

Д 26.001.38 при Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.11 -  цитологія, клітинна біологія

1. Актуальність теми.

Гемопоетичні клітини належать до високопроліферуючих клітин і є 

унікальними за здатністю до диференціювання під впливом ростових факторів 

у декількох напрямках -  еритроцитарному, тромбоцитарному і 

лейкоцитарному. Тому гемопоетична тканина одна із перших реагує на вплив 

різноманітних фізичних і хімічних чинників, до яких належать і терапевтичні 

препарати. Виходячи з цього, дослідження стану гемопоезу при створенні 

нових сполук з різним механізмом дії є необхідним напрямком дослідження.

Нестримний ріст захворюваності на рак у світі і зростання пов’язаних 

із цим медико-соціальних проблем привертає увагу багатьох дослідників для 

їх вирішення. Великі успіхи сучасної молекулярної біології і медицини у 

встановленні закономірностей неопластичного переродження тканини 

дозволяє створювати нові сполуки, які здатні запобігати цьому процесу, 

стримувати його чи скеровувати у фізіологічно обумовленому напрямку, 

наприклад, індукувати диференціювання пухлинних клітин. 

Загальновідомими є факти, що цитостатичні препарати, які використовуються 

для лікування онкологічних хворих є високотоксичними для нормальних 

тканин організму, що ускладнює лікування таких осіб. Тому триває постійний 

пошук нових сполук з цільовим напрямком дії -  таргетні препарати з високою 

ефективністю і незначною токсичністю. Відкриття у кінці минулого сторіччя 

продукту химерного гену за хронічної мієлоїдної лейкемії, який є 

функціонально активною тирозиновою протеїнкіназою, яка спричиняє 

неконтрольований поділ пухлинних клітин, призвело до свторення інгібітора



цього ферменту іматинібу. Висока ефективність даного препарату одночасно 

із незначною токсичністю щодо всіх тканин організму обумовили успіхи 

лікування даного захворювання у сучасній онко-гематології. Це, в свою чергу, 

сприяло створенню великої кількості різноманітних інгібіторів протеїнкіназ, 

які досліджуються для застосування за різних патологічних змін організму. В 

Україні дослідженням сполук з аналогічним механізмом дії займається 

наукова група Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

під керівництвом професора, Заслуженого діяча науки і техніки України 

Рибальченка В.К. Враховуючи все вище сказане, доцільним є встановлення 

особливостей реагування гемопоетичної системи на вплив новосинтезованих 

похідного малеіміду і гетерополіядерних комплексів (які є інгібіторами різних 

протеїнкіназ) з протипухлинною активністю, що і було метою дисертаційної 

роботи І.В. Бєлінської.

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота Бєлінської Ірини Василівни виконана відповідно до 

науково-дослідних тем Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та договору про наукове співробітництво між Київським 

національним університетом імені Тараса Шевченка та ДУ «Національний 

науковий центр радіаційної медицини» НАМН України.

- 3. Ступінь обґрунтованості і достовірності положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх новизна.

Свідченням достатньої обгрунтованості та достовірності отриманих у 

дисертації результатів та зроблених висновків є високий методичний рівень 

роботи і вдале поєднання сучасних методичних підходів для вирішення 

визначених завдань. У розділі «Матеріали і методи» описано використані 

методи визначення кількості і особливостей морфології клітин крові, 

кісткового мозку і неопластичних гемопоетичних клітин. Відомо, що зміни 

цитологічних характеристика клітин гемопоезу можуть бути кваліфіковані як



морфологічні еквіваленти функціональних змін клітин. Досліджено також їх 

функціональну активність з використанням цитохімічних методів 

дослідження клітин і біохімічного методу визначення ступеня агрегації 

тромбоцитів, визначення кислотної і лужної резистентності еритроцитів, 

флюорометричний метод оцінки клітинного циклу. Використані адекватні 

статистичні методи дозволяють встановити дію новосинтезованих сполук на 

морфофункціональний стан нормальних і неопластичних клітин 

гемопоетичної тканини.

Отримані результати викладені у логічній послідовності, ілюстровані 

численними рисунками, мікрофотографіями, графіками та таблицями. Опис 

експериментальних даних логічно пов’язаний з метою та завданнями 

дисертації. Автор кваліфіковано проаналізував достатню кількість 

літературних джерел.

Варто зазначити, що автор дослідила визначення таких параметрів, як 

кількість клітин крові і кісткового мозку, здатність до диференціювання 

останніх в різних напрямках, а також особливості їх морфології за дії 

інгібітора протеїнкіназ, як протипухлинної сполуки, у різних дозах і 

тривалості впливу. Такі застосовані підходи дозволити всебічно дослідити 

вплив похідного малеіміду на гемопоез.

Використання дисертантом декількох ліній пухлинних клітин 

гемопоетичного походження з різними напрямками диференціювання 

дозволило встановити антилейкемічні властивості похідного малеіміду. 

Поєднання його із гетерополіядерним комлексом, який містить мідь і кадмій, 

дозволило встановити їх синергічний ефект.

Отримані результати використовуються у навчальному процесі 

студентів кафедри цитології, гістології та репродуктивної медицини ННЦ 

«Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка та увійшли до підручника Остапченко Л.І. і співавт. 

«Цитобіохімія крові».



4. Повнота викладення та апробація основних наукових положень та 

висновків дисертаційної роботи.

За темою дисертації опубліковано 40 наукових праць, з яких 25 наукових 

статей - 20 у фахових виданнях України і 5 у закордонних виданнях, із них 5 

представлені у базі даних Scopus, 6 - у  інших міжнародних базах даних, а 

також апробовані на всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях та 

з’їздах. За змістом і формою матеріали, викладені в публікаціях, відповідають 

рукопису дисертації.

5. Відповідність дисертації профілю спеціалізованої вченої ради.

Дисертація за актуальністю обраної теми, змістом та обсягом матеріалу, 

науковою новизною, практичним значенням відповідає профілю 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38.

6. Структура та зміст дисертації.

Дисертаційна робота побудована за класичним принципом і 

складається із вступу, огляду літератури, матеріалів та методів дослідження, 

одинадцяти підрозділів власних власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів дисертаційної роботи, висновків. Текст роботи викладений на 332 

сторінках, ілюстрований 103 рисунками, 16 таблицями і двома 

узагальнюючими схемами, та містить два додатки із актами впровадження. 

Автор посилається на 587 літературних джерел.

У «Вступі» обгрунтовано актуальність теми, відображений зв'язок з 

науковими програмами Навчально-наукового центру «Інститут біології та 

медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а 

також творча співпраця з ДУ «Науковий центр радіаційної медицини» НАМН 

України.

Перший підрозділ присвячено огляду літератури, в якому автор 

аналізує роботи вітчизняних і закордонних авторів, розкриває розвиток знань 

і уявлень про регуляцію гемопоезу різними протеїнкіназами і металами. Автор



дає характеристику сучасних знань, щодо застосування таргентних препаратів 

інгібіторів протеїнкіназ для зупинки росту пухлин і їх виплив на нормальні 

активно проліферуючі клітини. Автор розкриває методи дослідження 

взаємодії різних речовин, у тому числі і новосинтезованих, і фізичних 

факторів з мембраною клітин з використанням мембран еритроцитів. Автор 

вичерпно обгрунтовує необхідність проведення досліджень гематологічної 

токсичності різних сполук.

У розділі «Матеріали і методи» надано дизайн дослідження, методичні 

підходи, рівень яких не викликає сумніву і дає можливість забезпечити 

наукову коректність одержаних результатів. В роботі використані методи 

світлової мікроскопії, цитохімічні методи дослідження клітин, 

диференціювання неопластичних моноцитарних клітин в макрофаги, які 

забезпечують дослідження клітин за різного ступенях диференціювання і 

вплив досліджуваної сполуки на цей процес, експериментальні моделі 

канцерогенезу товстої кишки і залізодефіцитної анемії, використаний метод 

проточної цитофлуорометрії для оцінки клітинного циклу, біохімічні методи 

визначення функціональної активності тромбоцитів і кислотної та лужної 

стійкості еритроцитів для визначення впливу досліджуваних сполук. Вважаю, 

що експериментальна та методична база роботи цілком адекватна для 

вирішення завдань дисертаційної роботи.

Третій розділ роботи включає результати власних досліджень, які 

представлені у 1 1 підрозділах. Цей розділ роботи присвячений дослідженню 

регуляції гемопоезу за впливу новосинтезованих похідного малеіміду і 

гетерополіядерних комплексів, які містять катіони міді і заліза та міді і кадмію 

з використанням різних експериментальних умов -  за нормального стану 

організму, розвитку солідного раку товстої кишки, за залізодефіцитної анемії. 

Автором проведено порівняльний аналіз гематологічних ефектів двох сполук 

з протипухлинною активністю -  загально вживаного 5-фторурацилу і 

новосинтезованого похідного малеіміду за підвищених доз. Досліджена 

первинна взаємодія гетерополіядерного комплексу, який містить катіони міді



і кадмію, з мембраною клітин. Серед результатів дослідження автора 

дисертації слід відзначити найважливіші та ті, що мають пріоритетне 

значення. Уперше встановлено, що похідне малеіміду у дозі пригнічення 

канцерогенезу товстої кишки за його розвитку у щурів попереджає розвиток 

анемії. Добре відомим є те, що анемія супроводжує різні патологічні процеси 

в організми. Її наявність не дозволяє застосовувати повноцінні курси 

хіміотерапії, а тому її усунення є важливим і необхідним етапом лікування 

хворих. Тому така властивість новосинтезованої сполуки з протипухлинною 

активністю є вкрай важливою і надає йому перевагу порівняно з традиційними 

протипухлинними засобами. Крім того автором показано, що дана сполука 

нормалізує кількість моноцитів і тромбоцитів у крові. Оскільки ці клітини 

можуть залучатися до прогресування розвитку пухлин, дана властивість 

досліджуваної сполуки є важливою у боротьбі із раком. Порівняння автором 

токсичних ефектів похідного малеіміду і 5-фторурацилу, який входить до 

більшості сучасних схем лікування колоректального раку, добре доповнюють 

переваги новоствореної сполуки. Автором показано, похідне малеіміду у 

збільшених дозах активує еритропоез, у той час, як 5-фторурацил його 

пригнічує, тим самим поглиблює і без того важкий стан хворого. Активуючий 

вплив похідного малеіміду на еритропоез підтверджено автором і за сумісного 

впливу з хлоридом кобальту. Серед побічних ефектів підвищених доз 

похідного малеіміду автором виявлено зменшення кількості лейкоцитів, 

моноцитів і тромбоцитів у крові. Але за ступенем та інтенсивністю цих змін 

вони є незначними, які не загрожують життю організму і не потребують 

припинення застосування експериментальної сполуки. На відміну від нього, за 

даними автора 5-фторурацил у збільшеній у 5 разів дозі спричинив загибель 

всіх тварин. Тобто, автор результатами цих досліджень доводить переваги 

досліджуваного похідного малеіміду.

Окрім доведеної незначної гематотоксичності, автором вперше 

встановлено антилейкемічні властивості похідного малеіміду щодо 

неопластичних монобластних клітин (лінія U-937), лімфоцитарних клітин



клітин (лінія L1210), клітини еритролейкемії людини (лінія К-562), бластних 

клітин за ідіопатичного мієлофіброзу. Показана синергічна дія вказаного 

похідного з гетерополіядерним комплексом Cu/Cd з етилендіаміном 

[Си(еп)2[Сс1Асб]. Автором вперше доведено, що зазначений комплекс діє на 

клітину як комплексна сполука, а не за рахунок його дисоціації.

Автором показано, що гетерополіядерний Cu/Fe-комплекс 

([Cu(dmen)2][Fe(CN)s(NO)]) за експериментальної анемії підвищує концентра

цію міді у сироватці крові і відновлює вміст сироваткового заліза за його 

дефіциту та еритроцитарні показники. Ці результати доводять антианемічні 

властивості даної сполуки. Дослідження токсичної дії зазначеної сполуки на 

гемопоез проведені автором за збільшених доз. Встановлена автором 

гемолізуюча дія комплексу, що притаманно дії різних катіонів металів, 

виявлена за концентрації катіонів міді, які у 200 разів перевищують ефективну. 

Ці дослідження доводять меншу токсичність новосинтезованого комплексу, 

що є відомим і характерним для інших комплексних сполук.

Достовірність отриманих результатів підтверджена достатньою 

кількістю експериментів та адекватним статистичним аналізом, які 

відзеркалюють наукову цінність отриманих даних.

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» проведено 

поглиблений аналіз і узагальнення отриманих результатів досліджень та 

співставлені з сучасними даними інших наукових груп.

Основні положення дисертаційної роботи викладені в 12 висновках, які 

логічно випливають з отриманих експериментальних даних та відповідають 

поставленим завданням.

7. Зауваження щодо змісту дисертації та загальний висновок.

При безумовно позитивній оцінці проведеної автором роботи можна 

відзначити деякі недоліки дисертації.

Предмет і об’єкт дослідження сформульовано занадто вузько.

В тексті зустрічаються невдалі вирази.



Немає повної відповідності між завданнями дослідження та 

висновками дисертації. Зокрема, це стосується завдань 1 і 2.

Разом з тим виникають деякі запитання, відповіді на які сприятимуть 

глибшому розумінню отриманих автором даних. Хотілося б почути пояснення 

щодо того, чому дія гетерополіядерних комплексів, які містять мідь, кадмій 

або залізо, відрізняється від дії продуктів їхньої дисоціації.

Зазначені вище зауваження та запитання не носять принципового 

характеру та ніяким чином не зменшують позитивну оцінку дисертації в 

цілому, а також розроблених автором наукових положень, висновків та 

одержаних результатів досліджень. Проведені І.В.Бєлінською

експериментальні дослідження повністю відповідають меті дисертаційної 

роботи, а отримані дані дозволяють вирішити поставлені у роботі завдання.

Загальний висновок.

Дисертаційна робота Бєлінської Ірини Василівни «Гематологічні 

ефекти антипухлинних і антианемічних сполук похідного малеіміду та 

гетерополіядерних комплексів», представлена для здобуття ступеня доктора 

біологічних наук, є завершеною науковою працею, оригінальним, 

самостійним науковим дослідженням, яке розкриває надзвичайно актуальну 

на сьогодні тему і має вагоме теоретичне і практичне значення. За рівнем 

наукової новизни подані у дисертаційній роботі результати відповідають 

вимогам, що висуваються до дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук. Тема роботи, її зміст, а також положення та висновки 

відповідають паспорту спеціальності 03.00.1 1 -  цитологія, клітинна біологія, 

гістологія. У дисертаційній роботі містяться раніше не захищені наукові 

положення.

Таким чином, на підставі аналізу дисертації Бєлінської Ірини 

Василівни, автореферату дисертації, публікацій дисертанта у фахових 

наукових виданнях можна зробити висновок про те, що дисертаційна робота 

виконана на належному теоретичному і методичному рівні, відповідає 

вимогам дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук,



зокрема пп. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 

2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів № 656 

від 10.0.2015 р. та № 1 159 від 30,12,2015 p.), наказу Міністерства науки і освіти 

України № 40 від 12.01.2017, а автор дисертації -  Бєлінська Ірина Василівна 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.1 1 -  цитологія, клітинна біологія, гістологія.

Офіційний опонент


