
ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу Андрійчук Тетяни 

Ростиславівни «БІОХІМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РАДІАЦІЙНО- 

ІНДУКОВАНОГО АПОПТОЗУ», представленої в спеціалізовану вчену Д 

26.001.24 Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 

здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук 03.00.04 -  біохімія.

Актуальність вибраної теми дисертації. Завжди залишатимуться в центрі 

уваги дослідження зі з'ясування молекулярно-біохімічних механізмів перебігу 

апоптотичного процесу, оскільки через порушення шляхів контролю ключових 

етапів апоптозу, пов’язаних з його надмірною активацією чи інгібуванням, 

наслідком яких є патологічні змін на рівні окремих органів і систем та, 

відповідно, що слугують основою для розвитку онкологічних, аутоімунних, 

нейродегенеративних та інших захворювань. Враховуючи це й те, що дані 

дисертанта щодо біохімічних механізмів радіаційно-індукованого апоптозу 

стали підгрунттям для розробки методів корекції та запобігання порушень 

структурно-функціональних властивостей лімфоїдних клітин, а також сприяли 

дослідженню впливу інозину як засобу, який посилює загальну резистентність 

організму шляхом модифікації певних ланок перебігу радіаційно-індукованого 

апоптозу, тему дисертаційної роботи слід вважати актуальною.

Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових 

досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка і є 

фрагментом наукових тем ННЦ «Інститут біології та медицини»: “Розробка 

наукових основ пошуку біологічно активних сполук радіозахисної дії” (№ 

держреєстрації 010Ш002291, 1998- 2005) в рамках комплексної наукової 

програми “Здоров’я людини”; "Визначення біохімічних, генетичних, 

імунологічних та цитологічних маркерів розвитку патологічних станів з метою 

розробки засобів направленої корекції і прд фідактфки (№ держреєстрації
?т
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010611005750, 2006-2010); «Механізми реалізації адаптаційно-компенсоторних 

реакцій організму за умов розвитку різних патологій» (№ держреєстрації 

011Ш004648, 2011-2015) та «Механізми регуляції метаболічних процесів в 

організмі за умов розвитку патологічних станів» (№ держреєстрації 

0116Ш02527, 2016-2018 ).

Мета і задачі дослідження. Метою роботи було з'ясування біохімічних 

шляхів перебігу процесів, характерних радіаційно-індукованому апоптозу в 

лімфоцитах тимусу і селезінки щурів. Відповідно до вказаної мети було 

поставлено такі завдання, як: 1) виявлення особливостей ядерного, рецептор- 

опосередкованого та мітохондріального шляхів радіаційно-індукованого 

апоптозу у лімфоцитах тимусу і селезінки щурів та визначення стадій перебігу 

апоптозу за дії промевого чинника; а також у вказаних вище клітинах за 

радіаційно-індукованого апоптозу 2) встановлення ступеня залучення системи 

каспазо-незалежного протеолізу; 3) визначення ролі оксидативного стресу; 4) 

детекція активності ефекторних каспаз; 5) оцінка енергетичного стану і 

функціонування системи обміну пуринів; 6) з'ясування впливу інозину на 

перебіг апоптичного процесу.

Наукова новизна одержаних результатів. Автором уперше було 

проведено комплексні доказові молекулярно-біохімічні дослідження, на основі 

яких розширено існуючі уявлення про механізми програмованої загибелі клітин 

та запропоновано концепцію біохімічних шляхів реалізації радіаційно- 

індукованого апоптозу і можливостей його модифікації та виявлено ключову 

роль залучення каспазо-опосередкованого і каспазо-незалежного 

протеолітичних процесів у перебіг радіаційно-індукованого апоптозу, а також 

на підставі отриманих результатів підтверджено можливість модифікуючого 

радіопротекторного впливу інозину на основі сприяння підвищенню загальної 

резистентності організму.
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Із практичної сторони показано, що отримані експериментальні дані 

сприяють формуванню цілісної структурної молекулярно-біохімічної схеми 

реалізації радіаційно-індукованого апоптозу, дають підстави виявити 

особливості механізмів сигналювання, відповідальних за залучення основних 

шляхів перебігу апоптотичного процесу за дії променевого чинника на 

імунокомпетентні клітини тимусу і селезінки щурів, та демонструють 

можливість застосування інозину як препарату з радіопротекторними 

властивостями.

Стосовно структури та обсягу дисертації слід відзначити, що вона 

містить: «Вступ», «Огляд літератури», «Матеріали і методи дослідження», 

розділів (3-9) експериментальних досліджень, «Аналіз та узагальнення 

результатів дослідження», «Висновки», «Список використаних джерел».

Дисертація викладена на ___ сторінках машинописного тексту та

проілюстрована рисунками і таблицями.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті. За темою дисертації опубліковано 68 наукових праць : 1- 

монографія, 20 наукових статей у фахових вітчизняних та міжнародних 

періодичних виданнях, з яких 8 публікацій у виданнях, включених до 

міжнародної наукометричної бази SCOPUS; 47 матеріалів і тез доповідей на 

наукових конференціях, форумах та з’їздах.

Автореферат достатньо відображає найбільш важливі положення 

дисертації і відповідає її змісту, а зроблені висновки сповна віддзеркалюють 

досягнення дисертанта.

Поряд з наведеною позитивною оцінкою дисертаційної роботи слід 

виділити такі основні дискусійні питання, побажання та зауваження:

1. Пояснити інтерпретацію даних щодо детекції одно- і дволанцюгових 

розривів ДНК та судження у вашій роботі про скоординовану активацію
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шляхів трансдукції сигналів, які залучені у реалізацію апоптотичної 

загибелі клітин за дії променевого чинника.

2. За яким, на вашу думку, механізмом може регулюватися пул НАД і 

відповідно АТФ у клітинах, які зазнали дії опромінення?

3. Як ви можете пояснити різнонаправлений характер змін рівня протеїну 

Fas та основної ініціаторної каспази, залежної від рецепторів сигнального 

шляху - каспази-8, у лімфоцитах селезінки та тимусу щурів на ранніх 

етапах за досліджуваних вами доз променевого чинника?

4. Які показники у роботі свідчать про те, що рибоксин впливає саме на 

ензими дихального ланцюга мітохондрій?

5. За яким механізмом, на вашу думку, відбувається активація ендогенних 

каспазо-незалежних протеолітичних каскадів у апоптичних клітинах за 

променевого ураження?

6. Яка роль належить протеосомам і лізосомам у апоптичному процесі?

7. За допомогою якого методу визначалася протеосомна протеолітична 

активність за дії іонізуючої радіації?

8. Який компенсаторний механізм, на вашу думку, діє за  розви тку  

оксидативного  стресу в клітинах у  випадку використання 

рибоксину до опромінення тварин?

9. Для чіткішого сприйняття всього об’єму робіт, у дисертаційній роботі 

і/або презентації самого матеріалу краще було би надати схему 

експериментальних досліджень.

10.На мою думку, висновок 8 дисертаційної роботи слід конкретизувати: які 

власне ланки біохімічних шляхів зазнають модифікуючого впливу 

рибоксину (можливо у вигляді гіпотези).

Вищенаведені та інші недоліки, побажання й зауваження, які 

обговорювалися із автором, не знижують наукової цінності дисертаційної 

роботи, адже вони стосуються переважно її оформлення та інтерпретації 

результатів.
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Загальний висновок.

Дисертаційна робота Андрійчук Тетяни Ростиславівни, присвячена 

дослідженню біохімічних механізмів реалізації радіаційно-індукованого 

апоптозу, є цілісною, закінченою науковою працею. За своєю актуальністю, 

методичним рівнем, науковою новизною і практичною цінністю отриманих 

результатів, глибиною розкриття поставлених проблем, логічністю і 

обґрунтованістю висновків дисертація повністю 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 19.08.2015, № 1159 

від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07. 2016 р.), які пред’являються до 

докторських дисертацій, а її автор заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 -  біохімія.

Доктор біологічних наук, 

професор кафедри біохімії і фізіології 

тварин ім. академіка М.Ф. Гулого 

Національного університету біоресурсів 

і природокористування України

У

Л. Г. Калачнюк

7

ід
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Тарам* Шевченка
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Відгук

офіційного опонента на дисертаційну роботу Т.Р. Андрійчук “Біохімічні 

механізми реалізації радіаційно-індукованого апоптозу”, представлену на 

здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 

“03.00.04 -біохімія”

Дисертаційна робота Т,Р. Андрійчук присвячена актуальній проблемі 

біохімії -  дослідженню ролі апоптозу в комплексній реакції організму на дію 

малих доз радіації.

Впродовж всього життя будь-який організм зазнає дії фізичних і 

хімічних чинників довкілля, намагаючись уникати контакту з ними або 

активно їм протидіяти. За останні 50 років внаслідок антропогенної 

діяльності іонізуючі випромінювання набули загрозливого глобального 

розповсюдження на Землі. Тому серед актуальних проблем біохімії 

вирізняються дослідження адаптаційних можливостей організму за дії малих 

доз радіації.

На сьогодні фундаментальні біохімічні цикли, що підтримують 

гомеостаз, і, по суті, являються основою життєдіяльності організму, детально 

вивчені та з’ясовані. З класичних позицій, кожна біологічна клітина завжди 

протягом свого існування проявляє антиентропійну спрямованість, і її смерть 

розглядається як випадковий спорадичний результат дії зовнішніх чинників 

Проте, в останні 10-ліття XX століття з’ясувалось, що в геномі клітин існує 

програма самознищення (апоптоз), яка запускається за певних обставин і
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характеризується послідовною, впорядкованою деградацією ДНК, органел і 

клітин у цілому.

Встановлено, що апоптоз -  це активний процес, який потребує 

експресії невеликої кількості генів, які запускають сигнальний каскад 

реакцій. їх кінцевий результат -  утворення апоптичних тілець. Фізіологічна 

роль цього процесу полягає в утилізації апоптичних тілець таким чином, щоб 

активні метаболіти не потрапляли у міжклітинне середовище і не викликали 

запальних явищ, що відбувається при некрозі. Отже, апоптоз розглядається 

як фундаментальний біологічний механізм клітинної депопуляції при 

метаморфозах, елімінації ушкоджених та трансформованих клітин. Цей 

процес може як стимулюватись, так і гальмуватись активними зовнішніми і 

внутрішніми чинниками, що загрожує патологічними наслідками (як приклад 

-  хвороба Альцгеймера, чи пухлинна прогресія).

Беручи до уваги збільшення радіаційного фону Землі мультифакторний 

характер дії іонізуючих випромінювань, радіаційно-індукований апоптоз 

привертає особливу увагу дослідників. Саме цій актуальній проблемі 

присвячена дисертація Т.Р. Андрійчук.

Дослідження ретельно сплановано. Воно охоплює широке коло питань, 

які авторка намагається узгодити і співставити, У роботі обґрунтовано 

використання тимоцитів та спленоцитів як моделі для вивчення механізмів 

апоптозу, визначені дози опромінення організму. Дисертаційне дослідження 

характеризується комплексним підходом. Оскільки апоптоз розвивається

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

omClic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


повільно, важливим у плані характеристики процесу є його моніторинг у 

динаміці перебігу біохімічних змін.

Спираючись на новітні досягнення попередників, авторка обгрунтовано 

окреслила мету, завдання та методичні засоби їх вирішення. На захист 

дисертація представлена у формі монографії. Вона побудована за 

традиційним планом, викладена на 311 сторінках і складається зі вступу, 

огляду літератури, опису матеріалів та методів досліджень, результатів, їх 

узагальнення, висновків та списку використаних джерел.

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і 

з’ясовано зв’язок роботи з науковими програмами; лаконічно 

охарактеризовано основні положення дисертації, її практичну цінність.

Огляд літератури дає сучасне уявлення про особливості запуску та 

розвитку апоптичних процесів. Розглянуто три основні шляхи (рецептор- 

опосередкований, мітохондріальний та ядерний) програмованої загибелі 

клітин. Авторка звертає увагу на можливість модифікації радіаційних ефектів 

із залученням природного стимулятора регуляції репаративних процесів -  

інозину; окреслює його роль як антиапоптичного чинника. Література 

розглянута критично. Огляд демонструє ерудицію авторки, її вміння всебічно 

аналізувати результати попередників.

Експериментальна частина дисертації характеризується чітким 

викладенням матеріалу, послідовністю, цифровим обґрунтуванням висновків. 

Застосовані в роботі методи сучасні, інформативні і, головне, адекватні 

поставленим завданням. Це слугувало їх успішному вирішенню.
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Дослідження охоплює широке коло питань, завдяки чому авторка 

отримала низку нових результатів та сформулювала нові положення. Серед 

них варто відмітити:

• з’ясовані ключові ланки шляхів апоптозу; виокремлено особливості 

розвитку цього процесу в рецепторно-мембранному, ядерному та 

мітохондріальному компартментах;

• показано, що рання радіаційно-індукована деградація хроматину 

проявляється одно- та дволанцюговими розривами ДНК внаслідок 

дисбалансу репараційних систем;

• відтермінована міжнуклеосомна деградація ДНК опосередковується 

через активацію каспази-3 та апоптичної ДНК-ази;

• встановлено, що крім каспазо-залежного шляху активація апоптозу іде 

за рахунок протеолітичних каскадів (колпаїни, катепсин В, 

протеасомна система);

• за різних доз опромінення в тимоцитах та спленоцитах виявлено 

зниження фонду АТФ;

• експериментально підтверджено, що окисний стрес є медіатором 

радіацайно-індукованого апоптозу;

• на основі кореляційного аналізу визначені ключові параметри 

(активність каспаз, ксантиноксидази, протеасом, вміст АТФ, білка р-53, 

рівень ТБК-активних продуктів), що характеризують перебіг процесів у 

лімфоцитах за дії радіації;
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• серед численних показників кластерний аналіз виявив позитивну 

кореляцію кількості апоптичних клітин із активністю катепсину В, 

рівнем дволанцюгових розривів ДНК, вмістом 

полідезоксирибонуклеотидів та №-кВ;

• експериментально доведено можливість цілеспрямовано регулювати 

перебіг біохімічних процесів радіаційно-індукованого апоптозу.

Запитання до роботи.

1. У чому відмінність реакції-відповіді на дію іонізуючих випромінювань 

спленоцитів та тимоцитів?

2. У роботі продемонстрована можливість гальмування радіаційно- 

індукованого апоптозу. У той же час, внаслідок порушення регуляції 

апоптозу радіорезистентність злоякісних новоутворень є серйозною 

проблемою променевої терапії. Деякі дослідники вважають 

перспективним використання радіомодифікаторів, які індукують 

накопичення в пухлині проапоптичних сфінголіпідів -  цераміду та 

сфінгозину. Як Ви оцінюєте таку модифікацію та її наслідки для 

організму?

Таким чином, дисертаційна робота Т.Р. Андрійчук є ґрунтовним 

завершеним дослідженням. За формальними параметрами -  кількістю 

надрукованих праць, доповідей на конференціях, симпозіумах та з’їздах, 

повнотою відображення в них основних положень дисертації -  до роботи 

заперечень нема.
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Автореферат віддзеркалює зміст, результати та висновки дисертації.

Таким чином, за актуальністю теми, методичним рівнем, новизною, 

теоретичним і практичним значенням отриманих результатів, за 

публікаціями в наукових видання докторська дисертація Г.Р. Андрійчук 

“Біохімічні механізми реалізації радіаційно-індукованого апоптозу” 

відповідає вимогам п.п. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. (зі 

змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р., 

№ 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р.).

Старший науковий співробітник 

відділу біологічних ефектів іонізуючого 

та неіонізуючого випромінювання 

Інституту експериментальної патології, 

онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецькош 

ВАН України,

д.б.н. М.О. Дружина

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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ВІДГУК 
офіційного опонента

на дисертацію Андрійчук Тетяни Ростиславівни “Біохімічні механізми 
реалізації радіаційно-індукованого апоптозу” подану на здобуття 

наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 -
біохімія

Актуальність теми дисертаційної роботи. Історія усвідомленого 
дослідження явища апоптозу (Kerr, Wyllie and Currie, 1972) триває 45 років, 
проте воно залишається у центрі уваги молекулярних біологів і біохіміків. 
Станом на 3.12.2017 лише база даних Scopus за пошуком «Назва-Абстракт- 
Ключові слова» терміну «Апоптоз» дає результат 454.488 документів. 
Визначення ознак апоптозу як захисного механізму надає вагомі аргументи 
на молекулярному рівні у дослідженнях фізіологічних станів, практично всіх 
видів патологій, а також впливу факторів довкілля на живі системи. Хочка 
ключові інструменти та мішені апоптозу ідентифіковані, що відображено у 
оглядових працях (наприклад, Elmore, 2007; Hongmei, 2012; Drobot et al, 
2013; Decrock et al., 2017; Na Han et al., 2017; Purgason et al., 2017), сучасний 
стан дослідження проблеми ще далекий від розуміння внеску окремих 
складових у процес та, відповідно, важелів його спрямування. Крім того, 
відкриті і інші форми керованої загибелі клітин, наприклад, аутофагія 
(Debnath et al., 2005). Тому існує потреба у системних дослідженнях явища 
апоптозу, його специфіки та можливостей його корекції.

Дисертант обрав як модельний чинник апоптозу вплив іонізуючої 
радіації. Цим, по-перше продемонстровано данину традиціям титульної 
наукової школи України з вивчення біологічної дії іонізуючої радіації, 
очолюваної проф. М.Є. Кучеренком. Більше того, хоча було обрано вплив 
досить високих доз, які не відповідають реальним загрозам у довкіллі чи 
схемам терапії (UNSCEAR, 1996; National Research Council, 2006; Dallas et al., 
2012; Hinton et al., 2013; Toshihiro Horiguchi et al., 2016), тим не менш, саме їх 
застосування дало можливість створити модель, за якої реалізуються як 
внутрішньоклітинні (ядерний, мітохондріальний), так і зовнішній (рецептор- 
опосередкований) шляхи індукції апоптозу. Більше того, застосовані дози, не 
можуть ініціювати адаптаційні процеси в силу своєї високої руйнівної дії, на 
відміну від описаних адаптацій живих організмів до радіаційного 
забруднення у природі, навіть за умов радіаційних катастроф (на АЕС 
Чорнобиля та Фукусіма-Даічі) (AlAmri et al., 2012; Praveen Kumar et al., 2014; 
Gagnaire et al., 2015; Toshihiro Horiguchi et al., 2016).

Модельним об’єктом було слушно обрано клітини кровотворних органів 
та імунного захисту, критичних у реакції організму до радіаційного 
випромінювання. Роль інозину, застосованого у ролі модулятора радіаційної 
дії, надзвичайно цікава для дослідження оскільки вона очікувано може бути 
розцінена як дія «Троянського коня», адже його вивільнення з мертвих та 
гинучих клітин стимулює проліферацію клітин через аденозинові рецептори

. «шиаи,щлва і а архіву
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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за принципом «знайди мене», а рівень генотоксичності та індукції апоптозу 
урівноважуються (Soares et al., 2015). Оцінка активності системи 
антиоксидантного захисту також у даному дослідженні є не лише 
традиційною складовою наукової роботи, а важливим аргументом у 
характеристиці головної очікуваної молекулярної адаптації на вплив 
іонізуючої радіації - реакції стресу (Guo et al., 2003; Chen et al., 2017). 
Важливо, що серед зареєстрованих на 3.12.2017 у базі даних Scopus за 
пошуком «Назва-Абстракт-Ключові слова» термінів «Радіація-Апоптоз» 
16.167 документів лише 11 містить терміни «Радіація-Апоптоз-Україна», що 
свідчить про вкрай низький рівень залучення досягнень українських вчених у 
світовий досвід вивчення проблеми.

Відтак, тема дисертаційної роботи та запропонована стратегія пошуку 
зваженої схеми оцінки шляхів радіаційно-стимульованого апоптозу, 
біохімічних критеріїв їх ефективності та ймовірності модуляції мають велику 
теоретичну вагу та практичну актуальність.

Зв'язок теми з державними і галузевими програмами. Дисертаційну 
роботу виконано згідно з планами науково-дослідної роботи ННЦ «Інститут 
біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка за науковими темами протягом тривалого періоду (1998-2018 рр): 
“Розробка наукових основ пошуку біологічно активних сполук радіозахисної 
дії” (№ д/р 0101U002291); "Визначення біохімічних, генетичних, 
імунологічних та цитологічних маркерів розвитку патологічних станів з 
метою розробки засобів направленої корекції і профілактики (№ д/р 
0106U005750.); «Механізми реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій 
організму за умов розвитку різних патологій» (№ д/р 0111U004648) та 
«Механізми регуляції метаболічних процесів в організмі за умов розвитку 
патологічних станів» (№ д/р 0116U002527).

Наукова новизна одержаній результатів полягає у системному 
характері дослідження явища апоптозу за впливу іонізуючої радіації, 
виявленні конкретних точок взаємозв’язку у реалізації ядерного, рецептор- 
опосередкованого та мітохондріального шляхів радіаційно-індукованого 
апоптозу у радіаційно чутливих тканинах щурів та найбільш чутливих до дії 
випромінювання етапів апоптозу. Аргументовано роль окисного стресу як 
медіатора радіаційно-індукованого апоптозу. Вперше охарактеризовано 
співвідношення енергопродукції та метаболізму пуринів у 
імунокомпетентних клітинах за впливу випромінення. Доведено позитивний 
вплив інозину на перебіг радіаційно-індукованого апоптозу у тканинах 
щурів. Відтак, новизна рецензованої дисертації не викликають сумніву.

Практичне значення і перспектива роботи полягає у першу чергу у 
з’ясуванні модифікуючого впливу інозину на перебіг радіаційно- 
індукованого апоптозу, що дає можливість пошуку практичного застосування 
цього чинника. Розроблені автором методологічні підходи та прийоми стали 
важливою складовою організації навчального процесу на кафедрі біохімії 
КНУ.
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Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих в дисертації. Дисертація виконана на 
великому обсязі експериментального матеріалу з використанням традиційних 
та сучасних методів дослідження, які адекватні меті та задачам роботи, 
надійні та високоінформативні. Результати проведених досліджень 
статистично опрацьовані. Усі наукові положення цілком обгрунтовані, 
висновки відповідають поставленим задачам та змісту роботи і повністю 
відображають результати. Матеріали дисертаційної роботи у повному обсязі 
відображено у 68 наукових працях, з яких 1 монографія, 20 наукових статей у 
фахових вітчизняних та міжнародних періодичних виданнях, з яких 1 3 - у  
виданнях, включених до міжнародної наукометричної бази SCOPUS 
(Авторський ID: 6506010155, у співавторстві з 20-ма колегами). Крім того, 
матеріали дослідження були репрезентовані на 47 наукових конференціях, 
форумах та з ’їздах. Здобувачеві належить суттєвий внесок у теоретичному 
обгрунтуванні ідеї дослідження, розробці методів, виконанні експерименту 
та опрацюванні його результатів.

Структура роботи
Дисертаційну роботу Т.Р. Андрійчук викладено за класичною схемою на 

311 сторінках (223 с. Основної частини) комп’ютерного набору. Вона 
побудована за традиційною схемою: складається зі вступу (стор. 26-34), 
аналітичного огляду літератури (стор. 34-49, 6,3% основної частини), 
матеріалів і методів дослідження (стор. 50-69), розділів 3-9, присвячених 
результатам власних досліджень (стор. 70-152), аналізу та узагальнення 
результатів (стор 153-168), завершується дев’ятьма висновками та списком 
використаної літератури (451 найменування). Співвідношення та обсяг 
окремих частин роботи відповідають вимогам до оформлення дисертації, 
затвердженим МОН України. Результати роботи проілюстровано 80 
рисунками та 3 таблицями.

Аналіз змісту дисертаційної роботи свідчить, що у Вступі автор 
переконливо аргументує актуальність дослідження, коректно формулює його 
мету і задачі. Перелік положень, які мають наукову новизну та практичне 
значення, відповідає суті виконаної роботи.

У Огляді літератури розглядаються загальні засади сучасних знань про 
молекулярні шляхи реалізації апоптозу та досвід вивчення впливу інозину на 
перебіг радіаційно-індукованого апоптозу. Дисертант аргументує доцільність 
використання інозину для корекції впливу іонізуючого випромінювання 
завдяки стимулюючому впливу на енергетичний обмін цього пуринового 
метаболіту. Загалом, імпонує манера використання інформації, за якої Огляд не 
переобтяжений хрестоматійними поняттями, що рідко трапляється у роботах 
такого роду, а конкретні факти дотичних досліджень використані 
безпосередньо при обговоренні отриманих результатів. Як власне Огляд, так і 
обговорення результатів свідчать про високий теоретичний рівень здобувача 
у аналізі явища апоптозу на молекулярному рівні та можливих шляхів впливу
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інозину на нього. Розділ завершується узагальненням, яке націлює на 
практичне спрямування дослідження.

У розділі «Матеріали і методи дослідження» подано схеми проведення 
експерименту та детальний опис методів дослідження. Дисертант використав 
класичні методи спектрофото(флуо)риметричного аналізів активності низки 
протеїназ, утворення продуктів окисного ураження, концентрації метаболітів 
пуринового обміну, активності ензимів антиоксидантного захисту та обміну 
пуринів. Рівень ушкоджень ДНК характеризується за ознаками одно- та 
дволанцюгових розривів ДНК. Для оцінки обміну пуринів було також 
застосовано радіоізотопні методи та метод тонкошарової хроматографії. У 
досліджені були застосовані методи електронного парамагнітного резонансу, 
хемілюмінесцентний та імуноензимний метод (ELISA), протокова 
цитометрія, вестерн-блот аналіз. Цей широкий спектр методичних підходів 
дозволив отримати об’єктивну картину, що характеризує процес радіаційно- 
індукованого ураження та довести ознаки апоптозу у модельному об’єкті.

Розділи, присвячені Результатам досліджень, об’єднують фактичний 
матеріал за тематичними блоками. Розділ 3 містить великий блок інформації, 
присвяченої ядерно-опосередкованому шляху апоптозу за впливу двох доз 
опромінення, дослідженому у інтервалі ЗО хв - 3 год після опромінення. 
Дисертантом було доведено збіліьшення кількості розривів ДНК у 
лімфоцитах тимусу та селезінки з часом та залежно від дози. При цьому було 
отримано типову картину класичної апоптотичної "драбинки", що свідчить 
про апоптотичний шлях реакції ДНК лімфоцитів на опромінення. Важливо, 
що дія інозину нівелювала значною мірою ці ушкодження. Введення інозину 
регулювало пули НАД+ і АТФ у клітинах, які зазнали дії опромінення, 
відновлюючи таким чином їх енергетичний потенціал. Досліджуючи реакцію 
систем репарації на ушкодження ДНК, дисертант доводить, що у обох 
тканинах відбуваються і зміни у активності полі(АБР-рибозо)полімерази 
(ПАРП), залученої у механізм репарації ДНК, проте ці зміни різнонаправлені у 
лімфоцитах тимусу (зниження активності ферменту) та селезінки щурів 
(підвищення), хоча вміст НАД+ зменшується у обох популяціях лімфоцитів 
на фоні пригнічення активності ферменту. Одночасно відбувається і 
підвищення вмісту NF-кВ в  ядерній фракції лімфоцитів тимусу і селезінки 
щурів (у діапазоні до 30% від контрольного рівня). Рівень транскрипційних 
чинників р53 та АП-1 зростає вірогідно у селезінці (особливо) та тимусі за 
більшості дослідних умов. Каспаза-2 у лімфоцитах тимусу була активована в 
більшості випадків, тоді як у селезінці збільшення дози і часу після 
опромінення призводило до її пригнічення. Відтак, відбувається ушкодження 
молекули ДНК, яке супровожується збільшенням вмісту/активності факторів 
транскрипції. Імпонує кваліфіковане обгрунтування отриманих результатів у 
світлі сучасної інформації про сигнальні шляхи ядерно-опосередкованого 
апоптозу щодо рівня редокс чутливих транскрипційних факторів NF-кВ, р53 
та АР-1 та ключове місце протеїнів-продукти генів NF-кВ, р53, АР-1 у 
регуляції радіаційно-індукованого апоптозу.
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Для оцінки рецептор-опосередкованого шляху радіаційно-індукованого 
апоптозу (Розділ 4) було охарактеризовано рецептор смерті Fas-рецептор. 
Було встановлено дозозалежні зміни рівня Fas через ЗО хв і 3 год після дії 
іонізуючої радіації та каспази-8, залученої у реалізацію рецептор- 
опосередкованої ланки апоптозу. Доведено тканинну специфічність щодо 
активності каспази-8 - її активацію опроміненням (за одним виключенням 
ЗОхв 1 Гр у лімфоцитах тимуса та пригнічення (~ у 2 р) через 3 год після 
опромінення у лімфоцитах селезінки. Дисертант, на нашу думку, слушно 
аргументує відмінності між здатністю лімфоцитів двох тканин до активації 
апоптичних шляхів селезінки відмінним складом поверхневих рецепторів, 
що може впливати на динаміку рецептор-опосередкованого шляху 
проведення апоптогенного сигналу.

Третій змістовний блок дослідження (Розділ 5. Мітохондріально- 
опосередкований шлях реалізації радіаційно -індукованого апоптозу) 
охарактеризовано за МТТ-тестом, який відобразив зменшення відновної 
активності, тобто життєздатності у клітинах тимуса за впливу опромінення 
як на фоні введення інозину, так і без нього), а у клітинах селезінки лише за 
опромінення. Зростання вмісту протеїну Вах за дії іонізуючої радіації, 
особливо у лімфоцитах тимусу за дії дози 1 Гр є, безперечно, свідченням 
запуску мітохондріального механізму апоптозу. Поєднання двох тестів 
свідчить про більшу вразливість лімфоцитів тимусу, ніж селезінки. Різна 
реакція і каспази-9, специфічної для мітохондріальних сигналів у двох 
тканинах. Імпонує залучення інформації про належність лімфоцитів тимусу 
та селезінки до клітин відповідно 1-го та ІІ-го типу, що обгрунтовує 
відмінність між ними. Дисертантом також охарактеризовано каспазо- 
незалежний шлях ініціації фрагментації ДНК, індукований виходом з 
мітохондрій у цитоплазму апоптоз-індукуючого фактору, встановлено його 
дозозалежне зниження в лімфоцитах тимусу та підвищення в лімфоцитах 
селезінки щурів та дається оцінка його протилежним реакціям.

Розділ 6 присвячено надзвичайно цікавому і мало вивченому питанню 
механізму дії катепсинів поза лізосомами (pH-залежність, ознаки некрозу) і 
взаємозв’язків каспази versus катепсини. Характеристика функції катепсинів 
у цьому розділі ілюструється прикладом активності катепсину В у клітині і 
без диференціювання його внутрішньо-лізосомальної активості та виходу з 
лізосом. Тому дещо спекулятивним є судження щодо пермебіалізації 
лізосомальної мембрани. Для грунтовного аналізу внеску цієї складової не 
вистачає також оцінки лізосомальної стабільності та вмісту Н202. Оцінка 
активності калпаїнів показала їх помітнішу реакцію на дію радіації у 
лімфоцитах селезінки, причому вплив інозину, особливо у віддалений термін 
(З год), був маловідчутний (хоч і вірогідний). Фазність активності кальпаїну 
у тимоцитах за індукованого радіацією апоптозу відома (Squier et al., 1994) і 
проявилася на моделі, дослідженій у даній роботі. Дисертант виявила також 
цікавий факт - дозозалежне зниження протеасомної активності в лімфоцитах 
як тимусу, так і селезінки щурів.
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Аналіз ймовірної ролі активних метаболітів кисню (АКМ) як чинників 
ушкоджень ДНК та апоптозу за дії іонізуючої радіації неодноразово 
здійснюється при інтерпретації отриманих фактів. Тому для верифікації цих 
припущень особливо важливо було порівняти рівень окисного ураження у 
двох досліджених тканинах. Згідно з отриманими даними (Розділ 7), 
відмічається значна інтенсифікація утворення ТБК-активних продуктів та 
ОМБ, особливо у лімфоцитах селезінки, на фоні дисбалансу у 
функціонуванні ензимів антиоксидантного захисту(СОД і каталази) та 
активації генерації АКМ у ксантиноксидазній реакції. Причому у цьому 
випадку відчутним є вплив інозину на цю активність (пригнічення за всіх 
умов і у обох тканинах). Введення інозину до опромінення щурів знижує 
прояви системного оксидативного стресу за рахунок антиоксидантних 
властивостей, як продукту розпаду інозину -  сечової кислоти (як стверджує 
автор) так і власної антиоксидантної активності інозину (наш коментар).

При характеристиці ефекторних каспаз як кінцевих виконавців 
апоптичних сигналів (Розділ 8) найбільше проявився селективний характер 
процесів у двох тканинах та у залежності від дози і часу дії.

Дисертантом досліджено широкий спектр характеристик енергетичного 
та пуринового обміну та вплив на нього інозину за радіаційно-індукованої 
патології (Розділ 9) та виявлено зменшення рівню АТФ та індукцію 
катаболічних шляхів. Протоковоцитометричний аналіз дозволив 
візуалізувати апоптотичні лімфоцити тимусу та селезінки щурів на різних 
стадіях (анексин У-та пропідій йодид-чутливих) за дії іонізуючої радіації та 
на фоні введення інозину

Аналізуючі власні результати та співставляючи їх з інформацією з 
джерел літератури дисертант виокремлює основні ланки на шляху реалізації 
радіаційно-індукованого апоптозу, конвергенція яких і призводить до 
загибелі досліджених популяцій лімфоїдних клітин за механізмом апоптозу. 
Здійснюється акцент на дозо-залежних особливостях дії радіації. Вагомою 
ілюстрацією є карта кореляцій досліджуваних показників. Відтак, 
обгрунтовується існування складних взаємозв’язків вивчених ланок 
апоптотичної загибелі імунокомпетентних клітин лімфоїдних органів на рівні 
функціонування регуляторних біохімічних мереж відповіді клітин на дію 
радіаційного фактора.

Автор формулює дев’ять висновків, які відображають сутність 
отриманих результатів.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та 
оформлення

Принципових недоліків у роботі мною не виявлено, але є ряд питань 
дискусійного характеру та зауважень до оформлення.

1. Питання дискусійного характеру.
У обговоренні отриманих результатів варто було, на нашу думку, 

розглянути також ймовірний радіопротекторний ефект інозину як 
антиоксиданта (гасника гідроксил-радикалів та пероксиду гідрогену),
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доведений за окисного ураження in vitro та у миші після летальної дози у- 
опромінення (Gudkov et al., 2006).

Роль пероксиду гідрогену у стимуляції апоптозу (с. 134), на нашу думку, 
подано дещо поверхнево з огляду на локалізацію його утворення 
(мітохондрії, лізосоми) та роль у аутопроцесінгу прокаспази-9 (England, 
2005).

Виникають сумніви, чи варто шлях опосередкований виходом 
катепсинів з лізосом називати каспазо-незалежним з огляду на взаємодії між 
цими шляхами (наприклад, Turk&Stoka, 2007).

2. Зауваження щодо використання інформаційних джерел. У 
Актуалізації дослідження, Огляді літератури та при теоретичному 
обгрунтуванні отриманих результатів у Авторефераті слід було навести 
більше посилань на конкретні джерела літератури, що стосуються досягнень 
у вивченні радіо-індукованого апоптозу. Подекуди подаються поодинокі 
посилання, наприклад: «Численні літературні дані свідчать...» і одне 
посилання [35] на підтвердження (с 44). В Огляді літератури досвіду 
дослідження радіаційно-індукованого апоптозу слід було приділити більше 
уваги (С. 39,44).

3. Зауваження до розділу «Матеріали і методи...». Слід було 
обгрунтувати обрані дози опромінення, зокрема чутливістю генів, експресію 
яких залучено у апоптоз, до дії радіації. С 60 - визначення вмісту ТБК- 
реактивних продуктів здійснювали «з певними модифікаціями», проте не 
уточнюється, з якими.

З опису методів незрозуміло, чи використовували інгібітори протеолізу 
у гомогенатах.

Визначення каталазної активності за допомогою фосфомолібдатного 
методу слід було замінити чутливішим методом, що грунтується на 
безпосередній реєстрації дисмутації гідроген пероксиду (методом Aebi 
(1974).

4. Недоліки наукового стилю та інтерпретації результатів. Твердження 
про кореляцію не подаються у кількісному вимірі (с. 113, 162, 182, 190, 195, 
тощо), хоча кореляційний аналіз здійснювався автором.

Рисунки, що відображають власні результати, слід подавати із 
зазначенням стандартного відхилення (SD) чи стандартної похибки 
середнього (т ).

Використання МТТ-тесту (відновлення тетразолієвого реагенту МТТ у 
формазан) недостатньо специфічне для виявлення життєздатності клітин 
стосовно мітохондрій (Bernas & Dobrucki, 2002; Riss et al., 2016)

Вживається («дещо коливальний характер змін активності каспази-9», 
Результати визначення активності ініціаторної каспази- 8 у лімфоцитах 
селезінки дещо відрізняються від аналогічних результатів ....(с 116)).

Технічні огріхи. Рис 1. (с 45) слід було трансформувати в 
україномовний варіант;
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5. На нашу думку, було би доречно зробити висновки більш 
конкретними - із специфікацією умов, тканинної та дозо-залежної 
специфічності відповіді та уникнути дискусійних моментів.

6. Невдало визначено ключові слова, що не сприятиме включенню 
інформації у наукові бази даних. На нашу думку, слід було вжити: 
Keywords: ionizing radiation, apoptosis, lympocyte, inosine.

Зауваження, які виникли до рецензованої роботи, носять здебільшого 
дискусійний характер, а встановлені недоліки не применшують наукової 
цінності дисертаційної роботи Андрійчук Т.Р.

Висновок про відповідність
В цілому дисертація Т.Р. Андрійчук є завершеною роботою, яку 

відзначає послідовність, системність і цілеспрямованість у вирішенні 
конкретного питання біохімії -  з ’ясування молекулярних механізмів 
апоптозу за впливу іонізуючого випромінення у тварин. Дисертант проявив 
високий рівень володіння сучасними експериментальними методами біохімії 
та клітинної біології, грунтовні аналітичні здібності. Одержані результати 
відкривають нові можливості у ідентифікації, диференціації та корекції 
патологічних станів лімфоїдних клітин.

На основі вищезазначеного вважаю, що докторська дисертація 
Андрійчук Тетяни Ростиславівни “Біохімічні механізми реалізації 
радіаційно-індукованого апоптозу» за актуальністю проблеми, 
методичними підходами, зробленими висновками, практичною цінністю та 
науковою новизною отриманих результатів є завершеною науковою працею і 
відповідає вимогам п.п. 9,10,12,13 «Порядку присудження наукових 
ступенів», затвердженого Постановою КМУ N 567 від 24.07.2013 (зі змінами, 
внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 p., № 1159 від 
30.12.2015 та № 567 від 27.07.2016 p.), а її автор заслуговує на присудження 
наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 -  
Біохімія.
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