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на дисертацшну роботу Коваль Тетяни Валентишвни «Протеолпгична
деградацш бшкю як фактор метаболшно!дисфункцн за кислотного

ошку стравоходу» подану на здобуття наукового ступеня кандидата
бюлогшних наук за спещальшстю 03.00.04-бюхшш

Дисертащйна робота Коваль Тетяни Валентишвни виконана в НДЛ
«Фйико-хшшно? бюлогп», вщщлення експериментально1 бюлогп Навчально-
наукового центру «1нститут бюлогп та медицини» Кшвського нащонального
ун1верситету iMeHi Тараса Шевченка у рамках бюджетних науково-дослщних
тем «Мехашзми реалЬаци адаптацшно-компенсаторних реакцш оргашзму за
умов розвитку р1зних патологш» та «Мехашзми регуляци метаболшних
процест в органом! за умов розвитку патолопчних станш».

Актуальшсть теми.

Дисертащйна робота Коваль Т.В. присвячена дослщженню рол1 процест
протеолНично!' деградацп бишв у розвитку та nepe6iry метаболшних
дисфункцш оргашзму за умов кислотного ошку стравоходу статевонезрших
щурт.

На даний час однюю о актуальних i сощально важливих проблем е ошки
стравоходу, яю викликаш як неоргашчними так i оргашчними кислотами та е
надзвичайно небезпечними, особливо для дитячого оргашзму. За oniKiB
кислотами перш за все вщбуваеться масивне поглинання кислота та
вившьнення юнш гщрогену. Це призводить до виникнення у постраждалих не
тшьки серйозних пошкоджень епггелйо та системно! токсичноея, але i до
структурних, метаболшних та функщональних порушень, що супроводжуеться
розвитком oniKOBoi' хвороби о рвними юпшчними проявами. Тому для
правильного дтгностування та своечасного лшування особливо важливим е
з’ясування бюхшшних мехашзмт, яю порушуються за опшв. Основним у
лкуванш кислотних опшв е швидке пригшчення прогресивного руйнування
тканин стравоходу, оскшьки вщбуваються порушення системно! гемодинам!ки
та мпсроциркуляци, що супроводжуеться суттевими метаболтними змшами,
яю призводять до розвитку посиленого протеолоу. Тому перспективними е
доелiдження битового (протеомного) спектру в тканинах, оскшьки юнують
поодиною дослщження шодо використання протеомного аналоу хвороб
стравоходу, у той час як гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, стравохщ
Барретта та шнй захворювання стравоходу дослщжеш у бшышй Mipi.

Вщомо, що протеолпнчш фермента вщ1грають ключову роль у
деградацп протеТнт, у тому чишп i протешпв стравоходу. За опшв
стравоходу протеолггичш фермента сприяють вщторгненню тканинних
елементш уражених роними чинниками, зокрема кислотами. Бшыне того, щ
фермента приймають участь у забезпеченш розвитку необоротних реакцш,
утворенн1 бюлоггчно активних сполук та у швидкш вщповцц клгош на дю
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ендогенних та екзогенних факторт. За розвитку oniKOBoi' хвороби
вщбуваеться активащя оксидативного стресу, стресу ендоплазматичного
ретикулуму клНин та запальних процест. За таких умов процеси протеолНу
сприяють nepe6iry регенерацп тканин та титан шляхом безпосереднього
залучення до реакцш запалення i деструкци. Разом i3 тим неконтрольований
протеолв, особливо за його надмфно! активацй, в свою чергу, може
викликати не тшьки пошкодження нативних тканин, але i посилення
розвитку запальних процест. Неконтрольований протеолв та шдуковане ним
запалення у стравоход! може призвести до значного рубцевого звуження
органу, наслщком чого може бути його перфоращя. Хшшш отки стравоходу
е надзвичайно небезпечними, оскшьки вони можуть бути фактором ризику
виникнення карциноми органу.

Саме тому надзвичайно актуальними е дослщження протеолИично!
деградацн бшюв за oniKOBoi хвороби, що сприятиме з’ясуванню, як! саме
молекулярш мехашзми порушуються за ще! патологи з метою виявлення
нових терапевтичних мшеней.

Як вщомо, система протеолЬу функцюнуе за учаеп Bcix й складових, а
саме: протеолггичних ферменте, Тх активаторт та шпбггорш протешаз,
неактивних форм, а також власне продуктт протеол!зу. В результат!
деградац!-! проте'ш!в переважно утворюються пептиди, яю проявляють не
лише локальну токсичну дш на уражений орган, але i на весь оргашзм. Тому
актуальним е оцшка р!вня в кров! пептид!в, як можливого маркеру
штоксикацп органЬму за ошково!' хвороби, що сприятиме ефективнш терапи
naqieHTiB. Бшьше того, дослщження стану системи протеолву за onixiB
кислотами дасть змогу обгрунтувати застосування протеолшшних фермент!в
та IX шпбНорш у комплексн!й терапи для запобшання розвитку
п!сляоп!кових наслщк!в.

На Tenepinmift час процеси протеол!тично1 деградац!! бшюв за отково!
хвороби стравоходу, за яко! утворюються рубц! та розвиваються запальн!
процеси, дослщжен! у недостатнш Mipi, а л1кування naniemiB з ошками
залишаеться важливим та актуальним питаниям сьогодення.

Грунтуючись на вищезазначеному, вважаю, що обрана тема дисертацшно!
робота, методичн! пщходи до ц розкриття, а також отриман! результата
сприятимуть вир!шенню важливо! медико-сощальноТ проблеми щодо л!кування
oniKOBoi хвороби стравоходу, що е актуальним, а дисертацшна робота е вагомою
як у теоретичному, так i в практичному значенш.

Обгрунтовашсть наукових положень дисертацн, Vx достов1рн!сть i
новизна.

Автором у «Встуш» обгрунтовано актуальн1сть та доцшьшеть виконання
дисертац!йно1 робота, а також у достатнш Mipi проаналНовано л!тературн!
джерела стосовно тематики робота. Коваль Т.В.обгрунтувала важливе зачення
nie'i науково! роботи не лише у теоретичному та практичному аспект!, але i
зробила акцент на й перспективност!. Вир!шення сформульовано'! автором мети
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досягаеться виконанням поставлених завдань роботи та використанням
сучасних методт спектрофотометрш для визначення показникт Kpoei,
активноея протешаз, вмюту молекул середньо'1 маси (МСМ), активност
ферментт, продуктт вшьнорадикального окиснення лшщдв, OKHCHOI

модифпсацп бшав; флуориметри для визначення активност протеасом,
вмюту окисненого та вщновленого глутатюну та вмюту шифових основ;
шуноферментний аналв вмюту шаперонш Hsp60 та Hsp70, матриксних
металопроте'шаз (ММП), тканинного шпбтора металопротешази-1 (Т1МП-
1), основного фактору росту фШробластв (bFGF), IgG, прозапальних та
протизапальних цитокшт; метод прециштацй для визначення вмюту
циркулюючих шунних комплексш (Ц1К); диск-електрофорез бшкт слизово!'
оболонки стравоходу та сироватки Kpoei; цитолопчний аналв клггин Kpoei,
гютолопчне дослщження стравоходу та статистичний аналв.

Дисертацшна робота виконана на достатнш юлькост нелшшних битах
статевонезрших щурах-самках, що дозволило автору отримати статистично
достовфт результата та на i'x основ! сформулювати обгрунтоваш науков!
положения та висновки.

Наукова новизна роботи е очевидною, так як автором вперше
проаналвовано стан системи протеолву за кислотного отку стравоходу
статевонезрших щурш. Автором встановлено, що за oniKOBo'i хвороби
стравоходу вщбуваються cyrreBi мeтaбoлiчнi 3MiHH в систем! протеолву,
CHCTeMi антиоксидантного захисту та шуншй систем! opraHi3My, що може
свщчити як про сум1сну дпо цих систем, так i про те, що змши в однта в
систем призводять до змш в шших. За кислотного oniKy стравоходу виявлено
пщвищення ртня а2 - макроглобулшу, активност! серинових проте'шаз i
металопроте'шаз на 7 добу експерименту, BMicTy Т1МП-1, bFGF
дослщжуваних ММП переважно на 21 добу теля отку. Щ 3MiHH корелюють
в кшьюсними зм1нами BMiciy бшкових фракцш, як} вщбуваються в
результат! пщвищення активност! протеолггичних процес!в та виникнення
дисбалансу в систем! протеол!зу. За oniKy стравоходу вщбуваеться
порушення детоксикацшноТ здатност органвму, про що евщчить пщвищення
вмюту МСМ на 21 добу у слизовш дослщжуваного органу.

Автором вперше виявлено, що пюля кислотного отку знижуеться вмют
шаперон1в Hsp60 та Hsp70 та пщвищуеться активн!сть протеасом в
стравоходах тварин. Так, на 21 добу пюля oniKy хшотрипсинпод!бна
активн!сть 26s протеасом пщвищуеться у 1,4 рази, а каспазоподШна - у 7
разш у поршнянш в контролем. Також встановлено, що за oniKy стравоходу
на 21 добу експерименту пщвищуеться концентрация IgG та вмют середньо- i
низькомолекулярних Ц1К, що може свщчити про наявнють хрошчного
шфекцшного процесу, розвиток полюрганноТ недостатност!, порушення
регенерацшних процес1в та упов!льнення загоення ошкових ран.

Науково-практична значимють роботи та конкретно шляхи
використання результате дослщжень.
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Отримаш автором результата робота доповнюють сучасш уявлення щодо
молекулярно-бюхшшних змш, яю вщбуваються у стравоход! за кислотного
oniKy, а також свщчать про важливу роль протеолггичноУ деградацп битв у
загоенш шсляошкових ран дослщжуваного органу. 3 практично!' точки зору
проведений аналп дослщжуваних показникш системи протеолЬу
обгрунтовуе перспективн1сть використання таких як: активнють та вмют
протеолггичних ферментш в якосп прогностичних та дтгностичних критернв
для оцшки ступеня тяжкост1 nepe6iry шсляошковоУ хвороби стравоходу.
Бшыне того, за показниками протеолггичноУ активноея у кров! можна буде
ощнювати генералЬовану вщповщь оргашзму на запальний процес у
стравоходг Отримаш у дисертацшнш робот! результата впроваджено у
навчальний процес спецкурс!в «Молекулярш основи дп фермент1в» та
«Методи практично'У 6ioxiMii>> для студент1в та асшрантш ННТТ «1нститут
б!ологп та медицини» КиУвського нaцioнaльнoгo ун1верситету шеш Тараса
Шевченка.

Структура роботи.

Дисертацшна робота викладена на 165 сторшках та складаеться о вступу,
огляду лЬератури, матер1ал1В i методш досл1джень, роздшу результате
власних дослщжень та Ух обговорення, узагальнення, висновюв, списку
використаних л1тературних джерел (210 посилань). Робота прошюстрована 24
рисунками та 14 таблицями.

Дисертащя та автореферат написан! украУнською мовою. Автором
самостшно опрацьовано та проанал1зовано достатнш об’ем в1тчизняноУ та
зарубЬкно'У л1тератури за обраноУ теми дослщження, самостшно виконано
експериментальш дослщження та пщготовку матер1ал1в до публ!каци. Вибф
теми роботи, аналЬ та обговорення отриманих результате проведено
автором cninbHO з науковим кертником.

У «BcTyni» автором обгрунтовано актуальн1сть та доц1лыг1сть виконання
дослщжень згщно обраноУ теми роботи та запланованих завдань, вказано на
зв'язок проведених дослщжень i3 науковими темами, сформульовано мету та
поставлен! завдання, зазначено особистий внесок дисертанта, наукова новизна
та практична значимють отриманих результатш, Ух апробащя та публ!кацп, а
також у повнш Mipi викладена !нформац!я стосовно об’екту, предмету та
MaTepianiB i методш дослщжень.

Огляд лггератури, який висвгглюе icHyroni вщомост! наукових джерел щодо
х!м!чних onixiB та системи протеолпу м!стить два пщроздши. У шдроздш
«Метаболшн! порушення за oniKOBOi хвороби» автор акцентувала увагу на
хшшних onixax стравоходу д!тей, як1 виникають досить часто, особливо у
в1ц! вщ 1 до 3 рок1в в результат! прийому кислот, лупв, окиснювач!в, солей
важких металш та !нших хшшних сполук. Розглянуто дш неорган!чних
кислот, таких як азотна, сфчана, соляна та mini на уражен! ними тканини, а
також дно оргашчних кислот, зокрема оцтовоУ кислота, при резорбцй якоУ
розвиваеться внутр!шньосудинний гемолп еритроцит!в, що може спричиняти
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розвиток токсично! коагулопати. Зазначено, що за опшв найбшыного
ураження зазнають слизова оболонка порожнини рота, гортань, стравохщ та
шлунок, що супроводжуеться розвитком запалення, штенсифтащею
оксидативного стресу, пригшчення системы антиоксидантного захисту,
порушення гормонального балансу, цитокшового статусу, порушення
функцп мембран, системы гемостазу тощо у зош ураження хшшними
чинниками. У пщроздш «Екстрацелюлярний та цитоплазматичний
протеолЬ» автор проаналоувала даш лкератури стосовно порушень
битового обмшу за опшв, сконцентрувавши увагу на !'х розпадг Розглянуто
стан бшкових фракцш у плазм! при ошках, зокрема альбумшовоТ, BMicT яко!
знижуеться, та al i a2 глобулшових, вм1ст яких шдвищуеться; роль
деградаци бшкш рЬних ферментных систем, зокрема, дезамшази i
декарбоксилазы, а також протеолггичних ферментт (цисте'шових,
глутамшових, треоншових, серинових, металопротешаз та шших); роль
iHri6iTopiB проте'шаз, яю контролюють i'x активыicTb, зокрема у плазм! кров1
аг1П та а2-МГ. Проаналковано два типи протеолЬу та роль запалення у
процесах загоення ран; роль прозапальних i протизапальних цитокш1в в
активаци або пригшченш проте'шаз в ран1; роль уб1кв1тину i уб1квтново!
системы, АТФ i протеасоми у протеолк! в цитоплазм!; роль шаперошв, як!
контролюють фолдшг пол!пептидних ланцюпв, ix м!грац!ю i протеолв.

Дисертац!йна робота виконана з використанням сучасних метод!в на
достатнш к!лькост! нестатевозр!лих щур!в-самок, що дозволило Коваль Т.В.
виршити поставлен! у робот! завдання. Статистична обробка результата
проведена з використанням програм Microsoft Excel 2017 та TotalLab 1.10.

Результата проведених дослщжень викладен! в чотирьох п!дрозд1лах
розд1лу 3. Цей роздш присвячений ощнщ функц1онального стану оргашзму
щур!в за onixy стравоходу II ступеня тяжкост!, викликаного 30%
трихлороцтовою кислотою. У цьому роздш! макро- та мжроскошчно оц!нено
уражений оптом стравохщ на першу та 21 добу. Визначено загальноклшшш
показники кров! статевонезрших щур!в, вм1ст загального бшка, альбумшу,
сечовини та креатин!ну у сироватц! кров1 за кислотного оп1ку стравоходу.
Автором встановлено, що актившсть АЛТ та ACT на 21 добу теля onixy
значно пщвищувалася. Оцшено стан системы ПОЛ за вмютом дюнових
кон’югат!в, ТБК-активних продухов та шифових основ у слизовш оболонц!
стравоходу та сироватц! кров1 за кислотного onixy. Представлен! результата
щодо функцюнування системы антиоксидантного захисту за кислотного
опту стравоходу щурт на основ! визначення у сироватц! кров! активноси
супероксиддисмутази та каталази, вм!сту бшкових SH-ÿÿÿÿ, вщновленого
глутат!ону, глутат!онпероксидазно1 та глутатюнтрансферазно! активност!. Ц1
дан1 пщтверджують наявн!сть суттевих метабол!чних порушень, викликаних
надмфною продукц1ею активных форм кисню за кислотного опту
стравоходу. Результата евщчать про активацпо протеол!зу бшк1в за
кислотного onixy стравоходу, оскшьки загальна протеолкична активн!сть та
актившсть металопротешаз та серинових проте'шаз у плазм! кров1 щур1в
пщвищуеться. Встановлен! змши вм!сту матриксних металопроте'шаз у
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слизовш оболонщ стравоходу та у сироватщ кров! за кислотного oniKy
органу. Представлен! результата щодо активноея щ-антитрипсину, а2-
макроглобулшу, вмюту IgG, Ц1К, про- та антизапальних цитокшы у
сироватщ кров! щуры, вщносного вмюту Т1МП-1, вщносного вмюту МСМ та
BMicTy олыопептиды у слизовш оболонщ стравоходу та сироватщ кровц
вщносного вмюту bFGF у слизовш оболонщ стравоходу, вмюту шаперону
Hsp 60 та Hsp 70 у тканиш стравоходу щуры за кислотного oniKy. Виявлеш
зм1ни хшотрипсиноподШноТ автивност1 та пщвищення каспазоподШно!'
активност! протеасом у стравоходах щуры в залежносп вщ пюляошкового
термшу. У пюляотковий перюд у сироватщ кров1 та у слизовш оболонщ
стравоходу виявлено бшков1 фракцн з молекулярною масою вщ 15 до 168
кДа та вщ 126 кДа до 34 кДа, вщповщно.

Bci отримаш автором результата продемонстрували наявнють
метаболшних порушень, викликаних кислотним ошком, не тшьки в
ураженому стравоходц але i в оргашзм! статевонезрших щур1в.

Висновки, яш п1дсумовують експериментальн! дан1, достовфн1сть яких не
викликае сумн1в1в, е достатньо обгрунтованими i повн1стю вщображають зм1ст
робота.

Основы положения дисертацшно! робота Коваль Тетяни Валентин1вни
викладен! в автореферат! та опубл!ковано у 13 наукових працях, з них 5 статей
у вггчизняних фахових наукових виданнях та 2 публжацй у виданнях,
включених до мшнародних наукометричних баз, а також 6 тез доповщей у
матер1алах наукових конференцш та з’!'зд!в. Зм1ст автореферату вщповщае
основним положениям дисертацй.

Незважаючи на позитивну оц1нку виконано!' експериментально!' роботи з
дослщжувано'! проблеми, в плаш дискусй виникли окрем1 запитання,
зауваження та побажання.

Бажано знати думку автора, базуючись на аналш лггературних джерел, чи е
протеол1з 6inidB стравоходу викликаний кислотним оп1ком ключовим та
першопричиною, чи може шип, тод1 як! саме, метабол!чн! процеси?

Як! основы критери того, що вщбуваеться активац!я протеол!зу в
стравоход! за кислотного oniKy?

Яким чином можна поясните (табл.1) той факт, що вмют гемоглобшу на 1
та 7 добу пюляошкового термшу пщвищувався, а вм1ст еритроцит!в був
знижений протягом всього експерименту?

Як вважае автор, базуючись на власних результатах, чи може бути
достатым аналЬ компоненты системи протеолЬу лише в екстрацелюлярному
матрикс!, чи в цитоплазм!, чи за оцшкою гуморально!’ ланки !мун!тету?

При загоенн! ран теля кислотного oniKy стравоходу у формувант
позаклшшного матриксу яку роль вщграють ф!бробласти?

Про що св!дчить той факт, що активн!сть супероксиддисмутази у
слизов!й оболонц! стравоходу вища, шж у сироватц! кров!, зокрема на 21
добу пюля oniKy у 5 разы (табл.5), така ж картина спостерыаеться для
металопроте'шаз (табл.6,7), чи означае це що щ ензими не зазнають
протеолНу?
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Бажано було ±ш у таблицях 1-4 та 9-13 подавати до одше!розмфност1 Ь
отриманами даними (Гемоглобш 148 ±1,32, IL-ip 0,1±0,0098* тощо).

У роздш «АналЬ та узагальнення результат1в дослщження»
зустр1чаються повтори розд1лу 1 та 3, огляду л1тератури i результатт
вщповщно.

У робот1 зустр1чаються помилки, яш зм1нюють значения слова, як
«ресорбц1я», зам1сть резорбцш.

Вважаю, що eci зауваження до представлено!' до захисту науково! робота
принципово не впливають на и загальну позитивну оц1нку. Дисертацшна робота
Коваль Тетяни Валентин1вни «Протеол1тична деградацш бшкт як фактор
метаболшно'!дисфункци за кислотного oniKy стравоходу», в якш представлен!
нов! науково обгрунтован! результата, як1 в сукупносп дозволили автору
виршити Bci поставлен! завдання та доповнити юнуюч! уявлення стосовно
важливо! рол! процесу протеолпу за виникнення опшв, е завершеною
працею.

Висновок.

Дисертац!йна робота Коваль Тетяни Валентишвни вщповщае вимогам п.п.
9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенш», затвердженого
постановою Кабшету MiHicTpiB Укра'ши вщ № 567 вщ 24.07.2013 р. (3i змшами,
внесеними згщно з Постановами Кабшету Мшютрш Укра'ши № 656 вщ
19.08.2015 р., № 1159 вщ 30.12.2015 р. та № 567 вщ 27.07.2016 р.), що
висуваються до кандидатських дисертацш, а Коваль Тетяна Валентин!вна
заслуговуе на присудження наукового ступеня кандидата бюлогшних наук 3i
спец1альност! 03.00.04- бюхшйя.

Оф!ц!йний опонент:
Провщний науковий спшробшшк
вщдшу 6ioxiMii' в!там1н1в i коензим!в
1нституту бюх!ми iM. О. В. Палладша
НАН Укра'ши
доктор бюлогшних наук, професор ( Т.М. Кучмеровська

Пщпио

--- |{ xfiM. О.В. ПалладшаН
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1. Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими 

науковими програмами 

Дисертаційна робота виконана в НДЛ «Фізико-хімічної біології», 

відділення експериментальної біології Навчально-наукового центру 

«Інститут біології та медицини» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка у рамках науково-дослідних тем «Механізми 

реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій організму за умов розвитку 

різних патологій» (№ д/р 0111U004648, 2011-2015 рр.) та «Механізми 

регуляції метаболічних процесів в організмі за умов розвитку патологічних 

станів» (№ д/р 0116U002527, 2016-2018 рр.).  Автор є співвиконавцем 

вказаних тем. 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна 

Завдання дослідження цілком відповідають поставленій меті. Побудова 

та організація роботи логічні та послідовні. У лабораторних дослідженнях 

застосовані сучасні об’єктивні методики, які адекватні поставленим 

завданням. Експерименти виконані на нелінійних білих статевонезрілих 

щурах-самках масою 90-110 г, яких утримували на стандартному раціоні 

віварію. У роботі дотримувалися міжнародних рекомендацій щодо 

проведення медично-біологічних досліджень з використанням тварин згідно 

з принципами біоетики, законодавчими нормами та вимогами «Європейської 

конвенції» (Страсбург, 1986). Кислотний опік стравоходу ІІ ступеню 

тяжкості відтворювали за методикою Фисталь Э.Я. (2005),  шляхом введення 

за допомогою зонду 0,2 мл 30% трихлороцтової кислоти. Контрольним 

щурам одноразово перорально вводили відповідний об’єм води для ін’єкцій. 

Тварин виводили з експерименту на 1, 7, 15 та 21 доби. Результати 

досліджень опрацьовані статистичними методами аналізу, що забезпечило 



 

високу вірогідність сформульованих наукових положень, висновків і 

практичних рекомендацій. 

 

3. Новизна дослідження та одержаних результатів 

Коваль Т.В. вперше проведено аналіз стану системи протеолізу 

локальної та системної за умов кислотного опіку ІІ ступеня тяжкості 

стравоходу статевонезрілих щурів. Встановлено, що за кислотного опіку 

стравоходу відбувалось підвищення рівня α2 – макроглобуліну, активності 

серинових протеїназ і металопротеїназ на 7 добу експерименту, вмісту 

ТІМП-1, bFGF, досліджуваних ММП в основному на 21 добу після травми, 

що відповідає встановленим кількісним змінам вмісту білкових фракцій та 

свідчить про підвищену активність протеолітичних процесів та дисбаланс в 

системі протеоліз/інгібітори протеїназ. Вперше показано зниження вмісту 

шаперонів Hsp60 та Hsp70 та підвищення активності протеасом в тканинах 

стравоходу щурів після кислотного опіку. На 21 добу після травми 

хімотрипсинподібна активність в тканинах стравоходу щурів після 

кислотного опіку 26s протеасом у 1,4 рази вище за контроль, а 

каспазоподібна – у 7 раз.  

Доповнено уявлення про розвиток оксидативного стресу в тканинах 

стравоходу за умов кислотного опіку ІІ ступеня тяжкості. 

Встановлено, що опік стравоходу супроводжувався підвищенням 

концентрації IgG та вмісту середньо- і низькомолекулярних ЦІК на 21 добу 

експерименту. Оцінка цитокінового профілю, як маркеру метаболічних 

порушень, у сироватці крові показала підвищення рівня прозапальних 

цитокінів у сироватці крові на 1 добу після опіку на тлі дефіциту 

протизапальних цитокінів.  

 

4. Практичне значення результатів дослідження 

Одержані результати доповнюють уявлення про біохімічні механізми 

уражень тканин стравоходу за умов кислотного опіку ІІ ступеня тяжкості та 



 

системної відповіді за цих умов. Отримані у дисертаційній роботі дані 

впроваджено у навчальний процес курсів «Молекулярні основи дії 

ферментів», «Методи практичної біохімії» КНУ імені Тараса Шевченка. 

  

5. Загальна характеристика роботи 

Дисертаційна робота складається із вступу, огляду літератури, 

матеріалів і методів досліджень та розділу результатів власних досліджень з 

їх обговоренням, узагальнення, висновків, списку використаних літературних 

джерел. Дисертаційна робота викладена на 165 сторінках і проілюстрована 24 

рисунками та 14 таблицями. Оформлення дисертації відповідає сучасним 

вимогам.  

В огляді літератури представлено дані про біохімічні механізми 

розвитку опікової хвороби, зокрема хімічного опіку стравоходу. 

Розділ «Матеріали, моделі та методи дослідження» відображає загальні 

характеристики предмету та об’єкту досліджень, а також включає стислий 

опис використаних методів дослідження: спектрофотометричне визначення 

загальноклінічних та біохімічних показників крові, активності протеїназ та 

їх інгібіторів, вмісту молекул середньої маси, активності ферментів про- та 

антиоксидантної системи, продуктів вільнорадикального окиснення ліпідів, 

окисної модифікації білків, концентрації білка; флуориметричне визначення 

активності протеасом, вмісту окисненого та відновленого глутатіонів, 

вмісту шиффових основ; імуноферментний аналіз вмісту шаперонів Hsp60 

та Hsp70, матриксних металопротеїназ, тканинного інгібітора 

металопротеїназ-1, основного фактору росту фібробластів, Ig G, про-  та 

протизапальних цитокінів; метод преципітації для визначення вмісту 

циркулюючих імунних комплексів; диск-електрофорез білків слизової 

оболонки стравоходу та сироватки крові; цитологічний аналіз клітин крові 

та гістологічне дослідження стравоходу; статистичний аналіз. 

У розділі 3 «Результати досліджень і їх обговорення», Коваль Т.В. 

обґрунтувала, що провідну роль у перебігу опікової хвороби, зокрема 



 

хімічного опіку стравоходу відіграє протеолітична деградація білків, яка 

залежить від оксидативного стресу, системи протеоліз/інгібітори протеїназ, 

балансу цитокінового профілю та ін. 

Наступний розділ присвячений аналізу та узагальненню результатів 

дослідження в якому Коваль Т.В. дуже стисло без співставлення з сучасною 

науковою літературою обґрунтувала отримані результати. 

Висновки логічні та відповідають меті, завданням дослідження, 

узагальнюючи основні положення роботи. 

 

6. Повнота матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті 

За темою дисертації опубліковано 13 наукових робіт, у тому числі 5 

статей у вітчизняних фахових періодичних виданнях та 2 публікації у 

виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, 6 публікацій у 

матеріалах з’їздів та конференцій.  

Автореферат відображає основні положення наукової праці, детально 

висвітлює наукову новизну, теоретичне та практичне значення роботи. 

Анотація дисертації стисло відображає основні положення наукової праці та 

узгоджується із змістом автореферату.  

 

7. Зауваження до дисертації та автореферату щодо їх змісту і 

оформлення 

На нашу думку, у тексті дисертації та авторефераті трапляються 

стилістичні недоліки та помилки у термінах української мовою. Розділ 

присвячений аналізу та узагальненню результатів дослідження написаний на 

6 сторінках тексту та включає лише 3 посилання на літературні джерела. 

Однак вказані критичні міркування не зменшують науково-теоретичного і 

практичного значення дисертації Коваль Т.В. та цінність отриманих 

результатів. 

У порядку наукової дискусії вважаємо необхідним обговорити таки 



 

запитання: 

1. Як Ви пояснюєте відсутність вірогідних змін вмісту шаперону 

Hsp 60 у тканинах стравоходу щурів за кислотного опіку 

стравоходу в усі терміни спостереження порівняно з контролем, 

окрім 21 доби? 

2. Основний фактор росту фібробластів у слизовій оболонці 

стравоходу на 15 добу експерименту знижувався до майже 

контрольного рівня. Про що це свідчить? 

3. На 7 добу після хімічного опіку стравоходу на тлі максимального 

вірогідного зростання α1-антитрипсину та α2-макроглобуліну у 

сироватці крові відбувається максимальне зростання загальної 

протеолітичної активності. За рахунок чого виникає такий 

дисбаланс протеїназно-інгібіторного потенціалу сироватки крові? 

 

8. Рекомендації щодо використання результатів дослідження в 

практиці 

Теоретичне підґрунтя патогенезу опікової хвороби стравоходу надає 

можливість попередити ускладнення її перебігу як патологічне рубцювання 

та спайкова хвороба, що призводять до звуження просвіту та порушення 

скоротливості стравоходу.   

 

9. Відповідність дисертації вимогам, які пред’являються 

На основі всебічного аналізу представленої роботи можна прийти до 

висновку, що дисертація Коваль Тетяни Валентинівни «Протеолітична 

деградація білків як фактор метаболічної дисфункції за кислотного опіку 

стравоходу», яка виконана у Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка під керівництвом доктора біологічних наук, професора 

Остапченко Л.І., є самостійною, закінченою науковою працею, проведеною 

на високому методичному рівні з використанням сучасних методів 

дослідження, в результаті чого отримані цінні дані та сформульовані 
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