
ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу

Цимбалюк Ольги Володимирівни «Біофізичні механізми дії 
нанорозмірних матеріалів на механокінетику вісцеральних гладеньких 
м’язів», що подана до захисту у спеціалізовану вчену раду Д 26.001.38 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН 
України на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за

1. Актуальність теми дослідження
Науковий напрямок, який наразі чи не найбільш стрімко розвивається -  

нанотехнології. Його активне використання можна спостерігати практично у 
всіх сферах промисловості, причому не лише в її технічних галузях і 
електроніці, але й фармацевтиці і харчових технологіях. У багатьох 
технологічних процесах активно використовуються нанорозмірні матеріали 
(наночастинки оксидів металів, сполук кремнію тощо), оскільки вони, 
володіючи унікальними фізико-хімічними властивостями, дозволяють 
створювати вироби із покращеними якостями. Зокрема, щорічний обсяг 
світового виробництва і використання діоксиду титану (Ті02), який є 
барвником білого кольору, натепер складає понад два мільйони тонн. Цей 
матеріал, що принаймні на третину складається з наночастинок, активно 
використовується у виробництві багатьох продуктів харчування і лікарських 
препаратів і засобів гігієнічного і медичного призначення. Наразі накопичено 
значну кількість наукових даних, які свідчать про цитотоксичність 
наночастинок ТЮ2, тож продовження досліджень ефектів та механізмів дії 
цього наноматеріалу на окремі тканини і органи становить не лише 
фундаментальний інтерес, але також є необхідним для корегування норм 
його промислового використання.

Інший важливий аспект нанотехнологій -  створення на основі 
супрамолекулярних і нанорозмірних сполук лікарських засобів нового 
покоління. Одними з таких найбільш перспективних базових сполук є 
каліксарени -  нанорозмірні сполуки, які отримують конденсацією фенолів і 
формальдегіду. Зокрема, для каліксаренів відома здатність вибіркового 
перенесення іонів через мембрани, селективна дія на окремі ензими тощо.

Втім, варто враховувати, що крім корисних властивостей 
наноматеріали можуть мати шкідливу, токсичну дію. Тому першочерговим 
завданням біології є детальне, всебічне з’ясування молекулярних і клітинних 
механізмів дії нанорозмірних матеріалів в живих системах. Тож дисертаційна 
робота Цимбалюк О.В. присвячена ві проблемі -
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з’ясуванню біофізичних механізмів дії нанорозмірних матеріалів на 
функціонування гладеньких м’язів, що формують стінки внутрішніх 
порожнистих органів.

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами
Дисертаційна робота Цимбалюк О.В. «Вплив нанорозмірних матеріалів 

на механокінетику вісцеральних гладеньких м’язів» виконана як самостійний 
фрагмент науково-дослідних робіт, що проводились в Інституті високих 
технологій та ННЦ «Інститут біології» (№ держреєстрації 11БФ07-03, 
16БФ07-03 і 01БФ036-07), а її автор була виконавцем і відповідальним 
виконавцем зазначених НДР.

3. Ступінь обґрунтованості та достовірності основних положень,
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації
Представлена до захисту дисертація Цимбалюк О.В. є закінченою 

науковою роботою, яка була виконана із використанням комплексу сучасних 
методів (біофізичних, фізіологічних, біохімічних і комп’ютерних). Винесені 
до захисту автором наукові положення та висновки обґрунтовані 
застосованими для їх одержання адекватними методами та достатньою 
кількістю експериментальних досліджень.

У процесі виконання дисертаційного дослідження автором було 
використано низку адекватних меті і завданням роботи методів. Зокрема, для 
охарактеризування фізико-хімічних властивостей наноматеріалів 
застосовували методи електронної мікроскопії та визначення дзета- 
потенціалу. Термодинамічні властивості гладеньком’язової тканини вивчали 
із використанням методу тензометрії (у ізотонічному режимі при різних 
навантаженнях і температурах) із подальшим аналізом отриманих 
результатів відомими (рівняння Віганда-Снайдера) та запропонованими 
автором математичними методами. Зміни кінетичних властивостей 
скорочувальної активності вісцеральних гладеньких м’язів в умовах in vitro 
та in vivo дії на них наноматеріалів було проаналізовано із використанням 
низки (понад десять) механокінетичних параметрів, зокрема нормованих 
максимальних швидкостей скорочення і розслаблення. Для визначення 
окремих клітинних механізмів дії наноматеріалів автор використовувала 
стимулювання скорочувальних відповідей м’язів різними ефекторами і 
агоністами в умовах модуляції селективними блокаторами та інгібіторами. З 
метою більш детального з’ясування молекулярних механізмів впливу 
наноматеріалу Ті02 на клітинну сигналізацію в міоцитах автором методами 
in silico молекулярного моделювання і докінгу проаналізовано ймовірні сайти 
взаємодії цих наночастинок з рядом метаботропних рецепторів. Також із 
використанням методів препаративної біохімії та ензиматичної кінетики



дисертанткою встановлено закономірності змін активності ензимів 
первинного активного іонного транспорту плазматичної мембрани в умовах 
хронічної дії калікс[4]арену С-107. Експериментальні дані проаналізовані 
адекватними методами статистичного аналізу із застосуванням 
комп’ютерних програм OriginPro8 та Statistica 7.0.

Вдале поєднання методичних підходів дозволило автору розбудувати 
схеми, які показують клітинні точки дії нанорозмірних матеріалів Ті02 та 
калікс[4]аренів-блокаторів первинного активного іонного транспорту 
плазматичної мембрани на клітини вісцеральних гладеньких м’язів.

Тож експериментальні результати, наукові положення та висновки 
дисертаційної роботи Цимбалюк О.В. є в повній мірі обґрунтованими і 
достовірними.

4. Новизна дослідження та одержаних результатів.
У дисертаційні роботі «Вплив нанорозмірних матеріалів на 

механокінетику вісцеральних гладеньких м’язів» уперше різнобічно 
досліджено функціонування вісцеральних гладеньких м’язів за 
короткочасного in vitro та тривалого in vivo впливу нанорозмірних матеріалів 
ТЮ2 та калікс[4]аренів -  інгібіторів первинного активного транспорту іонів 
плазматичної мембрани.

Зокрема, робота містить результати принципово пріоритетних 
досліджень, що стосуються вивчення термодинамічних властивостей 
високоеластичної деформації гладеньких м’язів шлунку за тривалої дії in vivo 
на організм нано-Ті02, а також докінгу цих наночастинок до позаклітинної 
частини метаботропних рецепторів. Також автором вперше було 
проаналізовано ефекти калік[4]сарену С-107 за його хронічного 
застосування, зокрема, досліджено скорочувальну функцію вісцеральних 
гладеньких м’язів та активність ензимів первинного активного іонного 
транспорту.

Тож дисертація Цимбалюк О.В. є науковою працею, у якій вперше 
вирішуються питання щодо закономірностей розподілу і накопичення 
наноматеріалів (на прикладів Ті02 та обраних калікс[4]аренів) в організмі, а 
також клітинних процесів, які супроводжують зміну кінетичних параметрів 
скорочувальної функції вісцеральних гладеньких м’язів.

5. Теоретичне і практичне значення одержаних результатів.
Результати дисертаційного дослідження Цимбалюк О.В. суттєво

поглиблюють теоретичні уявлення про кінетичні і термодинамічні 
закономірності функціонування вісцеральних гладеньких м’язів в нормі, а 
також їх модуляцію за дії на них нанорозмірних матеріалів.

Представлені в роботі результати мають значні перспективи



практичного використання. Так, зокрема, результати розділів дисертації, які 
стосуються вивчення закономірностей і механізмів дії наночастинок ТіСЬ 
можуть бути покладені в основу розробки практичних рекомендацій щодо 
використання цього наноматеріалу в промисловому виробництві, особливо у 
харчові і фармацевтичній галузях. Дані, які стосуються вивчення механізмів 
дії калікс[4]аренів - інгібіторів натрієвої і кальцієвої помп плазматичної 
мембрани, мають суттєвий потенціал практичного використання при 
розбудові на основі цих сполук фармакологічних препаратів для 
спрямованого лікування патологій органів шлунково-кишкового тракту та 
сечостатевої системи.

6. Повнота викладу основних наукових положень, висновків та 
практичних рекомендацій в опублікованих працях та в 
авторефераті.
Дисертація Цимбалюк О.В. «Вплив нанорозмірних матеріалів на 

механокінетику вісцеральних гладеньких м’язів» є самостійною науковою 
працею, про що свідчить особистий внесок здобувана у виконання публікацій 
за її темою, а також відповідний пункт автореферату. За результатами 
дослідження автором опубліковано 54 наукові праці, зокрема 29 статей у 
наукових фахових виданнях (8 з них у виданнях, які включені до 
міжнародних наукометричних баз даних); у всіх статтях, крім тих, що 
написані у співавторстві лише з науковим консультантом (6 статей) та у 
моноавторстві (3 статті) детально вказаний особистий внесок дисертанта. 
Експериментальні результати дисертації також ґрунтовно представлені на 
всеукраїнських і міжнародних з’їздах і конференціях, про що свідчить 
опублікування 25 матеріалів і тез доповідей. Також матеріали роботи були 
неодноразово заслухані на наукових семінарах Інституту високих технологій 
та ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка.

Автореферат цілком відповідає за змістом дисертаційній роботі. Він 
стисло, але інформативно відображає результати експериментальної частини 
дисертації. Автореферат і дисертацію оформлено відповідно до чинних вимог 
МОН України (наказ МОН України № 40 від 12 січня 2017 року), він містить 
анотації що відповідають головним положенням автореферату і 
дисертаційної роботи. У дисертації та авторефераті наведено перелік робіт 
автора за темою дисертації.

7. Структура та загальна характеристика дисертаційної роботи
Представлена до захисту дисертаційна робота написана українською 

мовою повністю, а за оформленням вимогам, зазначеним у наказі МОН 
України № 40 від 12 січня 2017 року. Технічне оформлення якісне,



автореферат і дисертація ілюстрована кольоровими рисунками та схемами, 
містить інформативні таблиці, дані яких добре доповнюють текстовий 
матеріал і не дублює його. Загальний обсяг дисертації -  449 сторінок 
друкованого тексту, основну частину роботи викладено на 315 сторінках. 
Експериментальна частина дисертації містить 7 розділів власних досліджень. 
Ілюстративний матеріал роботи представлено 125 рисунками і 14 таблицями. 
Список літератури формовано із 651 джерела літератури.

Вступ дисертаційної роботи побудований за традиційною схемою та 
містить всі необхідні пункти включно з вказанням інформації про протокол 
комісії з питань біоетики, у якому відмічено відповідність 
експериментальних досліджень із використанням тварин міжнародним 
біоетичним нормам і чинному законодавству України.

Розділ 1 дисертації («Огляд літератури») містить ґрунтовний, 
написаний гарною літературною мовою аналіз сучасних літературних 
джерел, які стосуються біофізичних і фізіологічних засад функціонування 
гладеньких м’язів шлунково-кишкового тракту та міометрія, а також сучасні 
дані щодо фізико-хімічних властивостей наноматеріалів та їх механізмів їх 
біологічної дії.

Розділ 2 («Матеріали і методи дослідження») складається з 13 пунктів, 
у яких наведено дані про об’єкт і предмет досліджень, матеріали і реактиви, 
використані в роботі, а також подано детальну інформацію про застосовані 
експериментальні та розрахункові методи досліджень.

Розділи 3 - 9  містять результати власних досліджень дисертантки.
Розділ 3 присвячено розкриттю закономірностей механокінетики 

вісцеральних гладеньких м’язів. У ньому детально характеризується 
спонтанна і викликана різними ефекторами (К-деполяризацією та агоністами 
метаботропних рецепторів: ацетилхоліном, гістаміном, брадикініном, 
окситоцином) скорочувальна активність гладеньких м’язів шлунку, товстого 
кишечника та міометрія щурів. Також автором проаналізовані зміни 
механокінетики вісцеральних гладеньких м’язів за змін фізико-хімічних 
параметрів та дії антагоністів.

У розділі 4 дисертант здійснює детальний аналіз термодинаміки 
високоеластичної деформації гладеньких м’язів шлунку щурів. В цьому 
розділі автором визначено закономірності та показано напрямки змін 
окремих термодинамічних параметрів (максимальної і напівмаксимальної 
роботи по деформації м’язів, внутрішньої енергії та ентропії) за невеликих та 
значних деформацій м’язових препаратів.

Розділи 5 та 6 присвячені дослідженню закономірностей і механізмів 
дії наночастинок ТіСЬ на вісцеральні гладенькі м’язи в умовах in vitro та in



vivo. Так, у розділі 5 автор детально характеризує вплив наночастинок ТіСЬ 
трьох розмірних груп на спонтанні і викликані скорочення м’язів шлунку, 
товстого кишечника і міометрія. Далі із застосуванням селективних агоністів 
і антагоністів аналізує дію наноматеріалу Ті02 на пресинаптичні і 
постсинаптичні механізми скорочувальної активності цих м’язів. 
Передбачення щодо механізмів дії ТЮ2 на окремі ланки спряження 
збудження-скорочення автор додатково вивчає методами in silico, 
здійснюючи докінг наночастинки з позаклітинними фрагментами 
метаботропних рецепторів.

У розділі 6 дисертантка аналізує ефекти наноматеріалу Ті02 при 
тривалому постійному надходженні в організм. Зокрема, нею встановлено 
закономірності вибіркового накопичення цих наночатинок в окремих 
органах і тканинах, проаналізовано зміни механокінетики і термодинаміки 
високоеластичної деформації вісцеральних гладеньких м’язів щурів, які 
піддавались пероральному надходженню Ті02 упродовж ЗО і 100 діб; також 
розкрито окремі клітинні механізми, за якими наночастинки спричиняють 
порушення скорочувальної активності м’язів.

Розділи 7 - 9  містять результати досліджень автора, які стосуються 
аналізу закономірностей і механізмів дії калікс[4]аренів -  інгібіторів 
натрієвої і кальцієвої помп плазматичної мембрани.

Розділи 7 і 8 стосуються вивчення механокінетики та механізмів її змін 
за дії калікс[4]аренів С-99 і С-107 -  блокаторів Na+, К+ -АТФ-ази 
плазматичної мембрани в умовах in vitro та in vivo. Зокрема, дисертант 
наводить важливі результати щодо ефективного пригнічення ензиматичної 
активності натрієвої помпи калікс[4]ареном С-107 при його хронічному 
надходженні в організм.

У розділі 9 містяться результати експериментів з вивчення 
механокінетики вісцеральних гладеньких м’язів в умовах блокування Са2+- 
помпи плазматичної мембрани калікс[4]аренами С-90 і С-716, а також 
встановлення клітинних механізмів їх дії. Автором переконливо доведений 
функціональний зв’язок між блокуванням цієї структури плазматичної 
мембрани калікс[4]аренами та активацією синтезу оксиду азоту.

Розділ 10 «Аналіз та узагальнення результатів» дисертації містить 
стислий, але аргументований, із залученням літературних даних, аналіз 
результатів експериментальних досліджень автора. Дисертантом 
запропоновано схеми біофізичних механізмів дії нанорозмірних матеріалів 
(наночастинок Ті02, а також калікс[4]аренів -  блокаторів натрієвої та 
кальцієвої помп плазматичної мембрани) на клітини вісцеральних гладеньких 
м’язів, які пояснюють зміни функціонування м’язів за дії цих речовин.



Висновки дисертаційної роботи, зроблені на завершення 
експериментальної частини, аргументовані матеріалами дослідів автора та 
цілком узгоджуються з результатами досліджень. Вони повністю 
відповідають меті і задачам дисертації.

8. Відповідність дисертації визначеній спеціальності.
Дисертаційна робота Цимбалюк О.В. за змістом, одержаними

результатами та висновками в повній мірі відповідає паспорту спеціальності 
03.00.02 -  біофізика (091 -  Біологія).

9. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та 
оформлення.
При роботі з рукописом автореферату і дисертації було виявлено 

наступні недоліки:
- В тексті дисертації зустрічаються граматичні і стилістичні помилки, а 

також надто довгі речення, що важко сприймаються. Наприклад, робота 
містить багато стилістично невдалих виразів, які вживання яких небажане, 
наприклад «ацетилхолінове скорочення», «гіперкалієва контрактура» 
тощо.

- До висновків дисертації було б бажано долучити практичні рекомендації.
- У розділі 2 «Матеріали і методи досліджень» не вказана загальна кількість 

лабораторних тварин, використаних автором при проведенні 
експериментів.

- Окремі таблиці (табл. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) у тексті дисертації не мають чітко 
виділених границь, що частково утруднює ознайомлення з їх числовими 
даними.

Підчас ознайомлення з роботою, виникли наступні запитання:
1. Чому в роботі було досліджено лише ефекти наночастинок ТіОг у 

формі рутилу і анатазу, але не брукіту? Як можна пояснити відмінності 
ефектів наночастинок різного розміру і поліморфного складу?

2. Як можна пояснити зміну термодинамічних параметрів 
високоеластичної деформації гладеньких м’язів шлунку за дії 
наночастинок ТЮ2 в умовах організму?

3. Як можна пояснити відмінності у ефектах на механокінетичні 
параметри скорочень гладеньких м’язів при їх дії наночастинок ТіСЬ в 
умовах організму впродовж ЗО і 100 діб?

4. Чи відомо про впроваджені лікарські засоби на основі каліксаренів?
5. Що відомо про накопичення і розподіл каліксаренів в організмі? Чому 

автор не контролював накопичення калікс[4]аренів в організмі щурів 
підчас експериментів іп уіуо?



Загалом, високо оцінюючи дисертаційну роботу Цимбалюк О.В. 
«Біофізичні механізми дії нанорозмірних матеріалів на механокінетику 
вісцеральних гладеньких м’язів» можна стверджувати, що одержані автором 
результати мають суттєве теоретичне та практичне значення, а вказані вище 
запитання, зауваження і побажання не мають принципового впливу на 
загальну позитивну оцінку дисертації і не зменшують її високої наукової 
цінності.

Дисертаційна робота Цимбалюк Ольги Володимирівни «Біофізичні 
механізми дії нанорозмірних матеріалів на механокінетику вісцеральних 
гладеньких м’язів», що виконана в Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка МОН України (науковий консультант -  академік 
НАН України, доктор біологічних наук, професор Костерін Сергій 
Олексійович), є самостійною, завершеною науковою працею автора, 
відповідає високому науково-методичному рівню, містить теоретичне 
узагальнення та нове вирішення актуальної науково-практичної проблеми 
щодо встановлення біофізичних механізмів дії нанорозмірних матеріалів (на 
прикладі наночастинок діоксиду титану і вибраних калікс[4]аренів -  
інгібіторів первинного активного іонного транспорту плазматичної 
мембрани) на гладенькі м’язи шлунку, товстого кишечника та міометрія.

Дисертація Цимбалюк Ольги Володимирівни «Біофізичні механізми дії 
нанорозмірних матеріалів на механокінетику вісцеральних гладеньких 
м’язів» відповідає вимогам пп. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових 
ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 
24.07.2013 року (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету 
Міністрів України № 656 від 19.08.2015 року, № 1159 від 30.12.2015 року та 
№ 567 від 27.07.2016 року), що стосуються до докторських дисертацій, а її 
автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора біологічних 
наук зі спеціальності 03.00.02 -  біофізика.

Висновок

Офіційний опонент —
Заступник директора з наукової роботи
т я  г;і її і IV і* *.і ч  к іл л і  гЬ іл іп л п г і ї

Є*
Засвідчую.

М.С. Веселовський

’А**?



ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Цимбалюк Ольги Володимирівни 
“Біофізичні механізми дії нанорозмірних матеріалів на 
механокінетику вісцеральних гладеньких м’язів”,

представленої на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук 
за спеціальністю 03.00.02 -  біофізика

Актуальність теми. Відомо, що термомеханокінетичні властивості 
вісцеральних гладеньких м’язів, зокрема шлунково-кишкового тракту 
(ШКТ), у значній мірі визначають нормальну діяльність травної системи і 
потребують детального дослідження. Вивчення кінетики скорочення- 
розслаблення та термодинаміки високоеластичної деформації гладеньких 
м’язів необхідно для розуміння біофізичних механізмів його функціонування, 
зокрема для подальшої розробки діагностування дисфункційних порушень, 
спричинених нанорозмірними ксенобіотиками, які наразі широко 
застосовуються у медицині та різних галузях промисловості. До таких 
наноматеріалів належить діоксиду титану (ТЮ2), який за обсягом 
виробництва і використання є найбільш вживаним промисловим барвником 
білого кольору. Зокрема, ТіОг, як зазначається в роботі здобувача, 
застосовується для надання забарвлення харчовим продуктам, косметичним 
і гігієнічним засобам, наномедичним реактивам, фармацевтичним 
препаратам. Тому, детальне вивчення механізмів дії ТІ02 на функціонування 
вісцеральних гладеньких м’язів є назвичайно актуальним завданням. З іншого 
боку наночастинки є перспективними з огляду на створення 
фармакологічних засобів нового покоління зі спрямованою, вибірковою і 
оборотною дією на окремі системи клітини. До таких належать, зокрема 
каліксарени -  нанорозмірні макроциклічні сполуки, які характеризуються 
високою біологічною активністю та селективною дією. Тому, дослідження 
біофізичних механізмів дії вищезазначених нанорозмірних матеріалів на 
механокінетичні властивості вісцеральних гладеньких м’язів є вкрай 
важливим як з фундаментальної, так і з практичної точки зору. З огляду на 
зазначене, актуальність теми дисертації Цимбалюк О.В., яка присвячена 
вивченню біофізичних механізмів дії нанорозмірних матеріалів (зокрема, 
діоксиду титану та калікс[4]аренів -  інгібіторів систем первинного активного 
іонного транспорту плазматичної мембрани) на механокінетику вісцеральних 
гладеньких м’язів, не викликає сумнівів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота Цимбалюк Ольги Володимирівни виконана в рамках 
тем наукових досліджень Інституту високих технологій (№ держреєстрації 
11БФ07-03 і 16БФ07-03) та ННЦ «Інститут біології та медицини» (№ 
держреєстрації 01БФ036-07) Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка.

Слід відмітити, що дисертаційна роботи є добре структурованою, 
написана гарною мовою, її мета і завдання чітко визначені та добре



співставлені з отриманими результатами та сформульованими висновками. 
Робота містить всі необхідні розділи і складається зі вступу, огляду 
літератури (Розділ 1), розділу «Матеріали і методи досліджень» та 7 розділів, 
присвячених викладенню результатів власних досліджень та їх обговоренню, 
а також аналізу та узагальнення отриманих результатів (Розділ 10), висновків 
та списку використаних джерел (651 посилання).

Огляд літератури логічно побудований і являє собою достатній аналіз 
результатів досліджень, які були проведені іншими авторами за напрямком 
дисертаційної роботи. Так, в Розділі 1 проаналізовано накопичені знання 
щодо структурно-функціональних аспектів функціонування гладеньких 
м’язів, зокрема шлунково-кишкового тракту та міометрію, представлено дані
щодо біофізичних та біохімічних основ регуляції концентрації іонів Са^+ і
№ + у клітинах вісцеральних гладеньких м’язів; детально описано про 
каліксарени як наноефектори біофізичних і біохімічних процесів, а також 
про фізико-хімічні властивості та біологічні ефекти ТЮ2.

Огляд свідчить про ґрунтовні знання автором сучасного стану в обраній 
галузі досліджень, критичне відношення до опублікованих результатів, 
здатність виокремлювати та узагальнювати головне з великої кількості 
посилань на актуальні роботи у даній галузі за останні роки, чітко викласти 
стан та перспективи власних досліджень.

У другому розділі наведено відомості про матеріали і методи 
дослідження, які були використані Цимбалюк О. В. у дисертаційній роботі. 
Зокрема, це біофізичні, біохімічні та фізіологічні методи, методи 
комп’ютерного моделювання і докінгу, статистично-математичні та 
кінетичні методи, а також метод атомно-емісійної спектрометрії, скануючої 
електронної мікроскопії і метод визначення дзета-потенціалу.

Розділи 3-9 присвячені викладенню результатів експериментальних 
досліджень автора та їх аналізу. Так, у Розділі 3 Цимбалюк О.В. наводить 
результати власних досліджень щодо вивчення механічних і термодинамічних 
властивостей гладеньких м’язів шлунку та товстого кишечника та 
поздовжніх гладеньких м’язів міометрія. Зокрема, охарактеризовано
спонтанні та викликані (К+-індукованою деполяризацією, 
нейромедіаторами і фармакологічно-активними речовинами: ацетилхоліном, 
гістаміном, нікотином, брадикініном) скорочення кільцевих гладеньких
м’язів шлунку і товстого кишечника, а також спонтанні і викликані (К+- 
індукованою деполяризацією, нейромедіатором ацетилхоліном і 
утеротонічним гормоном окситоцином) скорочення поздовжніх гладеньких 
м’язів міометрія. Також на скороченнях мультиклітинних препаратів 
вісцеральних гладеньких м’язів апробовано метод механокінетичного 
аналізу, вивчено закономірності впливу (а також модуляції кінетичних 
параметрів) за дії фізико-хімічних і фармакологічних факторів (зміни

о _ і _

концентрації іонів №  і М§ , температури, блокування ПКК Ь-типу і



Na+,K+-AT<t>-a3H ПМ, брадикінінових рецепторів) на агоніст-викликані 
скорочення кільцевих гладеньких м’язів шлунку та товстого кишечника.

У розділі 4 наведено результати досліджень по вивченню 
термодинамічних властивостей високоеластичної деформації вісцеральних 
гладеньких м’язів. Для встановлення термомеханокінетичних властивостей 
гладеньких м’язів травного тракту було здійснено кількісний аналіз 
температурних ефектів на механокінетичних кривих «деформація-час» (за 
фіксованих навантажень) та кривих «навантаження-деформація» (при 
постійному та градуально зростаючому навантаженні) кільцевих гладеньких 
м’язів шлунку щура. Автором встановлено, що при малих оборотних 
деформаціях м’язів ШКТ показники максимальної (АА) та 
напівмаксимальної (ДА 1/2) роботи не залежать від температури, а при 
великих деформаціях вони куполоподібно змінюються, досягаючи мінімуму
при 31-40 °С. Також показано, що оборотні малі деформації та виражені 
деформації гладеньких м’язів шлунку не супроводжуються змінами у 
впорядкованості тензометричної системи; при великих деформаціях за 
низьких та підвищених температур спостерігається інверсія знаку 
ентропійних ефектів.

У Розділах 5 і 6 наведено результати вивчення фармакомеханічних 
ефектів та механізмів дії діоксиду титану на вісцеральні гладенькі м’язи в 
умовах in vitro та in vivo. Зокрема, автором встановлено, що суспензії 
наночастинок ТІ02 трьох розмірних груп, які містять різні
співвідношення сумішей поліморфів рутилу і анатазу за умов 
некумулятивної та кумулятивної дії, є ефективними модуляторами 
спонтанної і викликаної скорочувальної активності вісцеральних гладеньких 
м’язів. Зокрема, ТІ02 модулює пресинаптичні і постсинаптичні механізми 
регуляції скорочення гладеньких м'язів шлунково-кишкового тракту за 
участі ацетилхолінових, гістамінових, а також ГАМК-рецепторів. Виявлено 
індуковану високими концентраціями ТІ02 активацію надходження іонів
Са^+ через Са^+-каналів L-типу.

Доведено, що диоксид титану не змінює мобілізацію іонів Са2+ з пулів 
саркоплазматичного ретикулуму міоцитів шлунку. У м’язах міометрія ТЮг 
усуває ефекти блокування АТФ-чутливих К+-каналів. Автором показано, що 
за умов інтрагастрального введення in vivo щурам диоксид титану проникає в 
тканини та нерівномірно накопичується у різних органах: найбільшу 
кількість ТЮг накопичують тканини вісцеральних гладеньких м’язів (шлунок 
> товстий кишечник > матка) та нирок. Хронічне (ЗО і 100 діб) навантаження 
організму in vivo щурів ТіСЬ спричиняє неоднорідний (часо-залежний і 
тканино-залежний) вплив на спонтанну і викликану скоротливу активність 
вісцеральних гладеньких м’язів. Також показано, що в умовах хронічної дії 
ТіОг викликає суттєві зміни процесів високоеластичної деформації у 
гладеньком’язовій тканині шлунку. За використання методів in silico



встановлено, що дюксид титану здатний взаємодіяти з різною спорідненістю 
із декількома сайтами позаклітинної частини метаботропних рецепторів.

Розділи 7-9 присвячені викладенню результатів вивчення автором 
впливу калікс[4]аренів. Зокрема, наведено дані щодо дослідження 
закономірностей та механізмів дії in vitro речовин-інгібіторів натрієвої помпи 
(калікс[4]аренів з шифрами С-99 і С-107, а також у порівняльному аспекті -  
відомого інгібітора цього ензиму алкалоїда уабаїну) на спонтанну і 
викликану скорочувальну активність вісцеральних гладеньких м’язів. 
Представлено дані щодо вивчення закономірностей функціонування 
вісцеральних гладеньких м’язів в умовах хронічного інгібування in vivo 
Na+,K+-ATO-a3H ГІМ калікс [4]аренами.

Автором встановлено, що калікс[4]арен С-107 та його фрагмент М-3 при 
використанні in vitro та в умовах хронічної дії in vivo спричиняють подібні 
зміни скорочувальної функції м’язів товстого кишечника. А блокування 
синтезу N 0 призводить до усунення інгібування як спонтанних, так і 
викликаних скорочень гладеньких м’язів міометрія під дією калікс[4]арену 
С-90. Підвищення тонічної складової К+-скорочення гладеньких м’язів 
міометрія під дією калікс [4] арену С-716 пов’язане з підвищеною 
концентрацією іонів Са2+ в міоцитах, тоді як збільшення нормованої 
швидкості розслаблення за цих умов, ймовірно, обумовлюється суттєвою 
активацією синтезу оксиду азоту конститутивними формами NO-синтаз.

Ключовим у дисертаційній роботі є Розділ 10 «Аналіз та узагальнення 
отриманих результатів», де автор піддає детальному та критичному аналізу 
результати власних досліджень, аналізує їх із загально клітинно-біологічних та 
біофізичних точок зору із залученням даних літератури, висловлює власні 
припущення, що мають наукове значення і роблять певний внесок у подальше 
практичне застосування отриманих результатів.

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 проведено комплексне дослідження та отримано оригінальні дані 
щодо дії наночастинок ТІО2, а також калікс[4]аренів -  інгібіторів первинного 
активного іонного транспорту плазматичної мембрани, на кінетичні та 
термодинамічні властивості вісцеральних гладеньких м’язів щурів.

Зокрема, встановлено, що суспензії нанорозмірного матеріалу ТІО2 є 
ефективними модуляторами спонтанної і викликаної скорочувальної 
активності вісцеральних гладеньких м’язів. Виявлено, що ТіОг модулює 
пресинаптичні і постсинаптичні механізми регуляції скорочення гладеньких 
м’язів шлунку за участі ацетилхолінових, гістамінових, а також ГАМК- 
рецепторів. Виявлено, що блокування роботи дихального ланцюга 
мітохондрій усуває ефекти ТіОг на ацетилхолін-викликані скорочення. 
Показано, що в умовах хронічної дії in vivo ТІО2 спричиняє суттєві зміни 
процесів високоеластичної деформації гладеньких м’язів шлунку. У м’язах 
міометрія ТіОг усуває ефекти блокування АТФ-чутливих К+-каналів.



Вперше за допомогою методів in silico продемонстровано, що ТіОг 
здатний взаємодіяти з різною спорідненістю із сайтами позаклітинної 
частини метаботропних рецепторів.

Вперше виявлено, що калікс[4]арени-інгібітори (з шифрами С-99 і С- 
107) модулюють скорочувальну активність ГМ товстого кишечника і 
міометрія щурів. Показано, що блокування синтаз оксиду азоту усуває 
пригнічення сили фазних К+- і окситоцин-викликаних скорочень 
калікс[4]ареном С-90, але не впливає на механокінетику розслаблення.

Сформульовані основні наукові положення та висновки автором 
грунтуються на використанні адекватних щодо поставлених завдань методів. 
Висновки роботи достатньо чітко сформульовані і логічно випливають з 
аналізу отриманих експериментальних даних.

За темою дисертації автором опубліковано 54 наукові праці, серед яких 
29 статей у фахових періодичних виданнях, затверджених МОН України (з 
них 8 статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз 
даних Scopus та Web of Science); 25 матеріалів і тез доповідей на наукових 
конференціях.

У той же час необхідно додатково відзначити окремі недоліки 
роботи. В тексті дисертації інколи зустрічаються орфографічні та граматичні 
помилки, описки, повторення одних і тих самих фраз, тощо.

У ході ознайомлення з роботою у мене також додатково виникли 
наступні запитання, на які хотілось би отримати відповіді:

1. Чому для встановлення механізмів дії наночастинок ТІО2 значно 
більшу увагу було приділено саме частинкам, які мають розмір 21 нм?

2. Чи зв’язування наночастинок ТЮ2 з протеїнами, окремими їх групами 
має властивості вибірковості та є специфічним? Як що так, то у чому 
полягає така вибірковість?

3. Чому автор аналізує докінг наночастинки ТіОг з рецепторами 
плазматичної мембрани, але не проводить аналогічних досліджень для 
каліксаренів?

4. Автор проводила дослідження наноматеріалів в умовах in vivo, але як 
обрані для таких експериментів концентрації наноматеріалів 
співвідносяться із показниками токсичних і летальних доз? Взагалі що 
відомо про офіційно затверджені токсичні і летальні дози ТіОг? Чи 
визначені ці параметри для каліксаренів?

5. Як можна пояснити отримані результати по вибірковому накопиченню 
наночастинок ТЮ2 у тканинах та органах щурів? Чому окремі тканини 
значно більше накопичують ці наночастинки?

Однак наведені недоліки не знижують загального враження про роботу і 
дисертація в цілому є завершеним актуальним самостійним дослідженням, 
що виконане на високому науковому рівні із залученням найсучасніших 
методів біофізики, характеризується новизною одержаних 
експериментальних даних, достовірністю та новизною висновків. За обсягом



і рівнем виконаних досліджень, їх викладом, отриманими практичними 
результатами, оформленням та ілюстративним матеріалом дисертаційна 
робота заслуговує позитивної оцінки. Автореферат дисертації достатньо 
повно та адекватно висвітлює зміст дисертації.

Отже, дисертаційна робота Цимбалюк Ольги Володимирівни 
“Біофізичні механізми дії нанорозмірних матеріалів на механокінетику 
вісцеральних гладеньких м’язів” є закінченою науковою працею, 
виконаною на високому теоретичному та методологічному рівнях, яка за 
своїм змістом, важливістю отриманих результатів та оформленню відповідає 
вимогам п.п. 9, 10, 12,13 "Порядку присудження наукових ступенів", 
затвердженого постановою Кабінету міністрів України №567 від 
24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету міністрів 
України №656 від 19.08.2015р., №1159 від 30.12.2015р. та №567 від 
27.07.2016р.)", а її автор повністю заслуговує на присудження їх наукового 
ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 -  біофізика.

Завідувач відділу клітинної біології 
та біотехнології
ДУ «Інституту харчової біотехнології та 
геноміки НАН України»,
член-кореспондент НАН України, ___
доктор біологічних наук, п р о ф е е о р р - ^ ч і ^  А.І. Ємець

Підпис чл.-кор. ПАН України А.І.Ємець засвідчую:

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

офіційного опонента на дисертацію Цимбалюк Ольги Володимирівни 

"Біофізичні механізми дії нанорозмірних матеріалів на механокінетику вісцеральних

гладеньких м'язів"

подану до захисту в спеціалізовану раду Д 26.001.38 при Київському національному 

університеті Міністерства освіти та науки України 

на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю

03.00.02 -  біофізика

Мій аналіз дисертаційної роботи Цимбалюк О.В. грунтувався на 
традиційних для опонентів підходах:

1. Я уважно ознайомився з текстом дисертації та автореферату.
2. Проаналізував публікації докторанта (деякі з них я знав і раніше як їх 

рецензент).
3. Обговорював з автором та колегами одержані нею експериментальні 

результати під час фахових наукових конференцій та мав нагоду слухати 
наукову доповідь Ольги Володимирівни на VII з'їзді Українського 
біофізичного товариства у жовтні 2018 р.

На підставі цього у мене склалось достатньо повне і цілком позитивне уявлення 
про науково-теоретичні та практичні аспекти докторської дисертації Цимбалюк

1. Актуальність теми

Актуальність обраного автором наукового напрямку обумовлена важливою роллю 

гладеньких м'язів у реакціях організму на фізико-хімічні та фармакологічні стимули. 

Термомеханокінетичні властивості вісцеральних гладеньких м'язів, зокрема 

шлунково-кишкового тракту та міометрію матки, значним чином визначають 

нормальну діяльність травної та репродуктивної систем і потребують детального 

дослідження. З іншого боку, механокінетичні параметри гладеньких м'язів 

вісцеральних органів можуть бути застосовні для діагностування дисфункцій та 

патологій. індукованих, зокрема, нанорозмірними ксенобіотиками.

Останнім часом наноматеріали і супрамолекулярні речовини інтенсивно 

використовують у сучасних медичних та промислових технологіях. На сьогодні 

нагромаджено достатньо велику кількість експериментальних даних стосовно 

біологічної активності нанорозмірних частиі ' ' іаночастинок

О.В..
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оксидів металів, нанотрубок. фулеренів, квантових точок, тощо. Серед 

широковживаних ксенобіотиків, які інтенсивно використовують останнім часом, 

особливу загрозу становить діоксиду титану (Ті02). Цей наноматеріал може 

інтенсивно проникати в організм людини (головно через дихальні шляхи та шлунково- 

кишковий тракт), накопичуватись у різних органах і тканинах та включатись у їх 

метаболізм.

Перспективними речовинами для створення нових фармакологічних засобів зі 

спрямованою, вибірковою і оборотною дією на різні клітини, є нанорозмірні 

макроциклічні сполуки каліксарени. Дослідження, що проводяться в Україні, зокрема 

в Інституті органічної хімії та Інституті біохімії ім. О. В. Палладіна ПАН України, 

встановили для окремих калікс[4]аренів харакерну селективну високоафінну дію щодо 

певних клітинних ензимів (зокрема, АТФ-ази міозину) та іон-транспортувальних 

систем плазматичної мембрани (зокрема, Na+. К+-АТФ-ази і Са2+-АТФ-ази).

Усе вище викладене свідчить про актуальність обраного наукового напрямку 

досліджень біофізичних механізмів дії нанорозмірних калікс[4]аренів та Т і02 на 

механокінетичні властивості вісцеральних ГМ.

2. Зв’язок теми з державними науковими програмами

Дисертаційна робота виконана в рамках тем наукових досліджень кафедри 

молекулярної біотехнології та біоінформатики Інституту високих технологій (№ 

держреєстрації 11БФ07-03 і 16БФ07-03) та кафедри біофізики ННЦ «Інститут біології 

та медицини» (№ держреєстрації 01БФ036-07) Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка.

3. Наукова новизна і достовірність одержаних результатів

Перш за все слід зазначити, що результати наукових досліджень, за якими 

здобувачка захистила кандидатську дисертацію, не винесені на захист докторської 

дисертації.

Розглядаючи основні питання наукової новизни представленої докторської 

дисертації, необхідно відзначити, що авторка вперше провела комплексне дослідження 

кінетичних і термодинамічних властивостей вісцеральних гладеньких м’язів за умов 

впливу на них нанорозмірних матеріалів Т і02 і калікс[4]аренів. За використання 

методичних підходів in vitro, in vivo та in si/ico було грунтовно досліджено 

закономірності дії і визначено механізми впливу цих нанорозмірних матеріалів на
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вісцеральні гладенькі м’язи. У роботі використано сучасні біофізичні, біохімічні, 

фізіологічні методи, метод комп'ютерного моделювання і докінгу. метод скануючої 

електронної мікроскопії, метод визначення дзета-потенціалу. статистично-математичні 

та кінетичні методи. Для дослідження скорочувальної активності використано 

тензометричне устаткування, яке передбачало можливість реєстрації ізометричних та 

ізотонічних скорочень.

З'ясовано термодинамічні закономірності високоеластичної деформації гладеньких 

м'язів шлунково-кишкового тракту щурів залежно від ступеня деформації. 

Встановлено, що показники максимальної та напівмаксимальної роботи 

куполоподібно змінюються, досягаючи мінімальних значень за температури 31- 40 °С. 

За допомогою рівняння Віганда-Снайдера виявлено, що оборотні малі та значні 

деформації гладеньких м'язів шлунку не супроводжуються змінами впорядкованості 

тензометричної системи у цьому діапазоні температур.

Вперше досліджено закономірності та механізми дії на вісцеральні гладенькі м'язи 

щурів трьох розмірних груп Т і02 з різними співвідношеннями рутилу і анатазу. 

Встановлено, що Т і02 ефективно модулює спонтанне і стимульоване скорочення 

активності гладеньких м’язів шлунково-кишкового тракту та міометрія. Зокрема, 

вперше описана роль ацетилхолінових, гістамінових, брадикінінових та ГАМК- 

рецепторів за модуляції діоксидом титану пре- та постсинаптичних механізмів 

регуляції скорочення гладеньких м'язів шлунку. За умов деполяризації клітин 

гладеньких м'язів виявлено вплив наночастинок ТІ02 на спряження збудження і 

скорочення, індукуваних екзогенним, але не ендогенним, ацетилхоліном, за реалізації 

ефекту нейромедіатора через М-холінорецептори.

Встановлена важлива роль іонів Са2" за впливу наночастинок діоксиду титану. 

Зокрема виявлено, що блокування Са2+-каналів Ь-типу суттєво знижує активацію 

ацетилхолін-стимульованих скорочень високими концентраціями Т і02. При цьому не 

змінюється процес надходження іонів Са2т із саркоплазматичного ретикулуму через 

інозитол-1,4.5-трисфосфат- та ріанодин-чутливих мезанізми в міоцитах шлунку.

Виявлено, що мішенню дії Т і02 є енергозалежні процеси в міоцитах. оскільки 

блокування роботи електрон-транспортного ланцюга мігохондрій усуває ефекти Т і02 

на ацетилхолін-стимульовані скорочення гладеньких м'язів шлунку. З іншого боку у 

м'язах міометрія Т і02 усуває ефекти блокування АТФ-чутливих К+-каналів. За 

допомогою методів іп яШсо встановлено, що Т і02 взаємодіє із сайтами метаботропних
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ГАМКВ-, гліцинових, М2- та М3-ацетилхолінових рецепторів локалізованими на 

поверхні плазматичної мембрани.

З'ясовано, що за умов інтрагастрального введення щурам in vivo наночастинки Т і02 

проникають в тканини та нерівномірно накопичуються у різних вісцеральних 

гладеньких м’язах у ряду шлунок > товстий кишечник > матка, і далі виводяться крізь 

нирки. Встановлено, що за хронічного (ЗО і 100 діб) навантаження організму щурів 

Т і02 спричиняє неоднорідний часо- і тканино-залежні зміни процесів 

високоеластичної деформації у гладеньком’язовій тканині шлунку за великих 

деформацій.

Вперше встановлено, що певні калікс[4]арени - інгібітори ІЧаУК-АТФази 

плазматичної мембрани - модулюють скорочення гладеньких м'язів товстого 

кишечника і міометрія щурів. Виявлено, що стимульовані ацетилхоліном скорочення 

гладеньких м'язів товстого кишечника є чутливими до дії калікс[4]арену С-99 (100 

мкМ) на фоні блокади № +,К+-АТФази уабаїном. Цей калікс[4]арен суттєво пригнічує 

фазну і збільшує тонічну компоненту скорочень, а також знижує максимальну 

швидкість фази розслаблення. Калікс[4]арен С-107 за хронічного впливу in vivo 

зберігає інгібіторні властивості щодо Ка+.К+-АТФ-азної активності у плазматичній 

мембрані, а також здатність до змін скорочувальної функції гладеньких м'язів.

Вперше виявлено здатність калікс[4]аренів - інгібіторів Са: ’-помпи плазматичної 

мембрани - модулювати механокінетичні параметри спонтанних і стимульованих 

скорочень гладеньких м’язів товстого кишечника і міометрія щурів. Встановлена 

важлива роль синтаз оксиду азоту, блокування яких усувало пригнічення сили фазних 

К1- і окситоцин-ініційованих скорочень калікс[4]ареном С-90, проте не впливало на 

механокінетику розслаблення гладеньких м'язів. Встановлено, що підвищення 

тонічної складової К+-індукованого скорочення гладеньких м'язів міометрія за дії 

калікс[4]арену С-716 пов’язане з підвищеною концентрацією іонів Са2+ в міоцитах, 

тоді як збільшення нормованої швидкості розслаблення за цих умов, ймовірно, 

обумовлюється суттєвою активацією синтезу N0.

Сучасний статистичний апарат використаний у роботі та результати аналізу 

експериментальних даних засвідчують, що отримані результати Цимбалюк О.В. є 

достовірними.

4. Практичне значення представленої роботи
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Виконана докторська дисертація має перш за все важливе фундаментально- 

теоретичне значення, а її результати можуть бути використані для пояснення причин 

виникнення і розвитку патологій м'язів стінок шлунково-кишкового тракту, що 

виникають за дії нанорозмірних ксенобіотиків. зокрема оксидів металів. Отримані 

результати розширюють і поглиблюють знання про механізми скорочувальних реакцій 

вісцеральних гладеньких м'язів, а також уявлення про деформаційні процеси у м'язах 

шлунку. Результати роботи мають важливе значення також для гігієни і санітарії 

оскільки можуть бути використані для обгрунтування санітарних норм для барвника 

діоксиду титану.

Результати дослідження механізмів дії калікс[4]аренів інгібіторів первинного 

активного іонного транспорту крізь плазматичну мембрану - можуть бути використані 

у розробках нових лікарських препаратів для лікування захворювань вісцеральних 

органів людини, що супроводжуються гіпоацидністю шлунку, а також за порушень 

пологової діяльності у породіль.

Результати дисертаційної роботи впроваджені в педагогічний процес низки кафедр 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка та використовуються 

під час читання шести навчальних курсів біофізичного, фізіологічного та біохімічного 

спрямування і т.ч. можуть бути залучені до підготовки спеціалістів медико- 

біологічного профілю у вищих навчальних закладах України.

5. Ступінь обгрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації

Дисертація виконана на достатньому експериментальному матеріалі за допомогою 

адекватних сучасних методик відповідно до мети та завдань роботи. Усі наукові 

положення і висновки цілком обгрунтовані, випливають зі змісту роботи, мають 

теоретичне і практичне значення. Матеріали дисертаційної роботи вповні відображені 

в 54 друкованих працях, з яких 29 - статті у фахових виданнях (з них 8 статей у 

виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS та Web of 

Science). Матеріали дисертації широко представлені на наукових конференціях в 

Україні та за кордоном і надруковані у 25 тезах доповідей.

Як свідчить аналіз представленої наукової праці, докторська дисертація 

Цимбалюк О.В. побудована класично та складається зі вступу, огляду літератури, 

розділу матеріалів та методів дослідження, сімох розділів власних досліджень. їхнього
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аналізу та узагальнення, висновків, практичних рекомендацій та списку використаних 

джерел. Автор проаналізувала значну кількість сучасних літературних джерел 

вітчизняної та зарубіжної літератури з названої проблеми (загальна кількість 651). 

Добре було б наприкінці розділу «Огляд літератури» для актуалізації тематики роботи 

подати заключне резюме, яке б узагальнило сучасний стан в області досліджень по 

темі дисертації.

У розділі "Матеріали та методи дослідження"' авторка науково обгрунтувала 

необхідність використання запропонованих методичних підходів, які є адекватними до 

основних вимог для наукових робіт та завдань роботи. Загалом дисертація ілюстрована 

134 кольоровими рисунками. З них власні результати досліджень представлено у 

вигляді 126 рисунків, 11 таблиць та узагальнені у детальних схемах на рис. 10.1. 10.2 і 

10.3. Кожен експериментальний розділ закінчується короткими висновками. Було б 

добре також наприкінці розділу додати статті, де ці матеріали були опубліковані. В 

цілому, результати наукової експертизи методичного та експериментального розділів 

роботи вказують на те, що Цимбалюк О.В. є кваліфікованим вченим- 

експерименгатором і вона цілком здатна вирішувати складні проблеми сучасної 

біологічної науки, зокрема в області біофізики.

Здобувачка є автором наукових ідей, покладених в основу дисертаційної 

роботи. Вона самостійно планувала експерименти, підбирала та удосконалювала 

адекватні методи експериментальних та теоретичних досліджень, отримувала, 

аналізувала та пояснювала результати, а також сформулювала висновки дисертації. У 

деяких експериментальних дослідженнях брали участь співавтори публікацій. Аналіз 

основних результатів і висновків було здійснено спільно з науковим консультантом 

академіком НАН України Костеріним С.О..

Заключний розділ обговорення проведених досліджень написано з 

використанням останніх даних вітчизняної та зарубіжної літератури. Представлені в 

даному розділі матеріали мають безсумнівний теоретичний та практичний інтерес. 

Висновки є переважно чіткими та лаконічними. Зміст автореферату роботи Цимбалюк

0 . В. є ідентичним до основних положень дисертації.

Серед незначних недоліків та побажань до роботи можна зазначити такі:

1. Слід було б уточнити УДК тематики досліджень.

2. В анотації у авторефераті чомусь не згадано про гладенькі м'язи міометрію. які

були важливим об’єктом дослідження.
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3. Стилістично неправильними є часто повторювані висловлювання: «вивчити 

механізми», «ацетилхолін-викликані скорочення», «приймали участь», «вагітний 

міометрій», «ІТФ-чутлива частина саркоплазматичного ретикулуму» та ін..

4. Другий висновок дещо перенасичений результатами і абсолютними величинами, що 

випливають з рівняння Віганда-Снайдера.

5. У підпису до рис. 2.3 задекларовано схему препаративних процедур ізолювання 

плазматичних мембран гепатоцитів щурів в той час як на самій схемі вказано 

м'язову тканину.

6. Із анотацій в авторефераті чомусь випала інформація про два розділи досліджень 

термомеханокінетичних властивостей процесів скорочення та розслаблення 

гладеньких м'язів.

7. Шкода, що такі цікаві результати досліджень опубліковані тільки в одному 

зарубіжному науковому журналі з високим індексом цитування (Nanoscale Research 

Letters).

Для ініціювання наукової дискусії хочу задати такі питання:

1. Чому для блокування дихального ланцюга мітохондрій був вибраний саме 

високотоксичний азид Na у досить високій концентрації 10"1 М? Чи не вважає 

авторка, що вибіркове інгібування транспорту електронів у І і II комплексах 

було б більш інформативним і дозволило б виявити субстратну залежність 

впливу Т і02 на мітохондрії гладеньких м'язів?

2. Яким чином в ефекти Т і02 можуть бути залучені активні форми Оксигену. 

участь яких анонсована на схемі 10.1 і частково у літературному огляді, але у 

роботі не вивчалась?

6. Висновок про відповідність дисертації вимогам, які пред’являють до 

наукового ступеня доктора біологічних наук.

Дисертація Цимбалюк Ольги Володимирівни “Біофізичні механізми дії 

нанорозмірних матеріалів на механокінетику вісцеральних гладеньких м'язів 

виконана в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і є 

завершеною дослідною роботою, в якій отримані нові науково обгрунтовані 

експериментальні дані, що в сукупності є суттєвими для розуміння біофізичних та
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фізіологічних механізмів функціонування гладеньких м’язів та впливу на них 

наночастинок різної природи.

Дисертація за своєю актуальністю, науковою новизною, практичним значенням 

отриманих результатів, обгрунтованістю основних положень та висновків повністю 

відповідає вимогам «Порядку про присудження наукових ступенів і присвоєння 

наукових звань України» ДАК України щодо докторських дисертацій, а її автор 

заслуговує присудження вченого ступеня доктора біологічних наук із спеціальності 

03.00.02 - біофізика.
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