
Відзив

офіційного опонента на дисертаційну роботу Король Лесі Вікторівні на тему 
«Механізми розвитку оксидативного стресу при запальних процесах в нирках

та шляхи його корекції»
подану на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук 

зі спеціальності 03.00.04 -  біохімія.

Актуальність. Дисертаційна робота присвячена актуальному питанню 

сучасної біохімії та медицини -  дослідженню біохімічних механізмів розвитку 

оксидативного стресу у хворих з різними патологічними процесами в організмі 

та можливому обґрунтуваню шляхів його фармакологічної корекції.

Сучасний стан даної проблеми свідчить, що важливим аспектом її 

розв’язання є встановлення органоспецифічних механізмів розвитку 

сксидативного стресу, зокрема у пацієнтів з хворобами нирок і визначення 

шляхів їх корекції. Запальні хвороби нирок належать до найпоширеніших 

захворювань людини. У розвитку більшості патофізіологічних процесів, що 

супроводжуються запальними реакціями, першочергову роль у пошкодженні 

клітин та тканин організму відіграють активні форми кисню, що генеруються 

фагоцитами у вогнищі запалення. На сьогодні сформоване досить цілісне 

уявлення щодо механізмів розвитку бактеріально-обумовленош та імуно- 

індукованого запалення нирок та показано, що бактеріально-обумовлене 

запалення нирок реалізується внаслідок прямої дії інфекційного збудника, а 

імуно-індуковане запалення нирок індукують імунокомпетентні клітини.
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Хронізація запалення в нирках реалізується через деструкцію біомембран, 

гіперактивацією їх фосфоліназ та подальшим розвитком оксидативного стресу в 

ниркових клітинах.

Зважаючи на все вищезазначене, актуальність теми дисертаційної роботи 

Король Лесі Вікторівні жодних сумнівів чи заперечень не викликає.

Дисертаційна робота має традиційну структуру, викладена українською 

мовою на 360 сторінках тексту і складається зі вступу, 10 розділів (зокрема з
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огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 8 розділів власних 

досліджень), аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, списку 

використаних літературних джерел, котрий містить 462 найменування (187 

кирилицею і 275 латиницею) та додатків. Роботу ілюстровано 68 таблицями та 

38 рисунками.

Вступ написаний за стандартним принципом і містить всі необхідні 

підрозділи згідно вимогам ДАК України -  актуальність теми, мету та задачі 

дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів.

Огляд літератури представлений одним розділом і присвячений аналізу 

сучасних даних стосовно механізмів та особливостей розвитку оксидативного 

стресу при запаленні. Представлено дані щодо сучасних уявлень про 

біомаркери ушкодження нирок та сучасні підходи щодо корекції оксидантно- 

антиоксидантного дисбалансу. Проведений огляд літературних даних свідчить 

про наукову ерудицію автора у досліджуваній проблемі, глибокі знання та 

вміння аналізувати дані літератури, а також підтверджує актуальність та 

наукову новизну дисертації.

У другому розділі дисертації докладно і чітко описано об’єкти, матеріали 

та методи досліджень. Робота виконана на сучасному високому науково- 

методичному рівні з використанням досить інформативних методів 

електрофоретичного та імунохімічного аналізів, спектрофотометричних, 

мікроскопічних,. Біохімічні методи, які використовувались, точні, надійні І 

сучасні. Отримані результати статистично оброблені.

Результати власних досліджень представлені у третьому розділі 

дисертаційної роботи та повністю відповідають завданням, які були поставлені 

здобувачем для досягнення мети роботи. Як згадувалось вище, основною 

метою роботи було вивчення механізмів розвитку оксидативного стресу у 

хворих з імуно-індукованим або бактеріально-обумовленим запаленням нирок 

та обґрунтування шляхів його фармакологічної корекції .
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з
На першому етапі даної роботи автор детально досліджує інтенсивність 

оксидативного стресу при бактеріально-обумовленому та імуно-індукованому 

запаленні нирок та особливості розвитку та механізмів активації оксидативного 

стресу у разі поєднання імунозапального процесу та діабетогеного ураження 

нирок. Також досліджується інтенсивність оксидативного стресу в залежності 

від функціональної активності нирок та при запальних процесах в нирках 

залежно від віку пацієнтів. На другому етапі роботи проводиться 

експериментальне вивчення ефективності застосування антиоксидантних 

сполук, вивчається корекція оксидантно-антиоксидантного дисбалансу у 

хворих на хронічну хворобу нирок та практична цінність визначення та 

використання маркерів оксидативного стресу в прогнозуванні перебігу 

захворювань нирок.

Результати цих досліджень дозволили вперше показати, що інтенсивність 

оксидативного стресу зумовлена змінами в сироватці крові концентрації 

церулоплазміну і трансферину. Вперше продемонстровано зв’язок між 

інтенсивністю оксидативного стресу та рецидивуванням пієлонефриту і 

визначена роль оксидативного стресу у формуванні фіброзу структур нирок. 

Вперше доведено зв’язок між інтенсивністю оксидативного стресу та 

активністю ангіотензинперетворюючого ферменту у хворих на пієлонефрит. 

Вперше визначено, що рецидивуючий перебіг пієлонефриту (порівняно зі 

спорадчим) супроводжується вірогідними підвищенням інтенсивності 

оксидативного стресу, що корелює зі зростанням концентрації в крові та сечі 

цистатіну, фібронектину та С-реактивного протеїну й підвищенням активності 

реноспецифічних ензимів та концентрації прозапальних цитокінів ІЛ-1(3, ІЛ-8 

та ТФР{3 в крові. Вперше розроблені методики прогнозування ефективності 

фармакологічних препаратів in vitro, що дозволяє індивідуалізувати корекцію 

оксидантно/антиоксидантного балансу у пацієнтів з запальними хворобами 

нирок. Підтверджено існуючу концепцію щодо залежності інтенсивності 

оксидативного стресу у хворих з діабетогенним ураженням нирок від типу
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цукрового діабету та ступеня ушкодження нирок. Розширено існуючі уявлення 

щодо вікових особливостей інтенсифікації оксидативного стресу залежно від 

етіології запального процесу: у разі бактеріально- чи імуно-індукованого 

запалення найнижча інтенсивність оксидативного стресу характерна для 

пацієнтів дитячого віку, а у дорослих - найвища активність перекисного 

окиснення ліпідів та протеїнів у віці 43-60 років. Розширено уявлення щодо 

ролі оксидативного стресу у прогресуванні ХХН (розшифровка) та виявлено 

особливості його інтенсифікації залежно від порушення функцій нирок.

На основі проведеної роботи дисертантом сформульовано 9 висновків, які 

витікають із фактичного матеріалу і відповідають завданням, що були 

поставлені при її плануванні.

Оцінюючи позитивно дисертацію слід відмітити деякі недоліки та 

дискусійні питання:

1. Можливо, було б цікаво більш детально проаналізувати ферменти, що 

беруть участь у ключових процесах розвитку оксидативного стресу у 

хворих з імуно-індукованим або бактеріально-обумовленим запаленням 

нирок.

2. Чи розглядаєте Ви, виходячи з результатів представленої роботи, як 

прогностичні чи діагностичні показники, які могли б в клінічній практиці 

слугувати передчасними маркерами розвитку досліджуваних 

патологічних станів, деградовані форми білків та пептиди, що утворились 

в кровотоці під дією різних чинників?

3. Чи відомо Вам з літературних джерел дані стосовно потенційного впливу 

аутоантитіл, що утворились в кровотоці при розвитку імуно-індукованого 

запалення нирок, на протікання певних біохімічних процесів в організмі?

4. Було б доцільно для наочності певні результати представлених 

досліджень викласти у вигляді рисунків.
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5. В тексті дисертаційної роботи зустрічаються невдалі вислови, різні 

вираження однакових величин, з точки їх розмірності, є певні 

інформаційні перевантаження рисунків та таблиць.

Висловлені в ході рецензування зауваження та побажання не мають 

принципового характеру, не знижують наукового рівня та не впливають на 

загальну позитивну оцінку наукового змісту дисертації.

Результати дисертації були представлені в доповідях на профільних 

з’їздах та конференціях. За темою дисертаційного дослідження опубліковано ЗО 

статей у спеціалізованих фахових виданнях (6 з яких входять до 

наукометричних баз даних, 6 статей одноосібних), 17 робіт апробаційного 

характеру (тези доповідей на конференціях), 8 статей, які додатково 

відображають результати наукових досліджень; одержано 3 деклараційних 

патенти на винахід, 10 патентів на корисну модель, видано методичні 

рекомендації та інформаційні листи МОЗ України.

Висновок. За актуальністю, науковою новизною, методичним рівнем, 

теоретичною та практичною значимістю, об’ємом досліджень, вірогідністю 

висновків дисертаційна робота Король Лесі Вікторівні на тему «Механізми 

розвитку оксидативного стресу при запальних процесах в нирках та шляхи його 

корекції» відповідає вимогам п.п. 10, 13 “Порядку присудження наукових 

ступенів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 

24.07.2013 зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України № 656 від 19.08.2015, а її автор заслуговує присудження наукового 

ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 -  біохімія.

Доктор біологічних наук, 
старший науковий співробітник, 
завідувач кафедри біохімії 
ННЦ «Інститут біології та медицини» 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка
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ВІДГУК
офіційного опонента Кучменко Олени Борисівни, 

доктора біологічних наук, професора, провідного наукового співробітника 
відділу імунології та біохімії ДУ «Національний науковий центр «Інститут 

кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска» НАМН України 
на дисертаційну роботу Король Лесі Вікторівни 

«Механізми розвитку оксидативного стресу при запальних процесах в нирках 
та шляхи його корекції», подану на здобуття ступеня 

доктора біологічних наук до спеціалізованої вченої ради Д 26.001.24 
при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за

спеціальністю 03.00.04 - біохімія

Актуальність теми. Не дивлячись на велику кількість робіт, 

присвячених вивченню оксидативного стресу, дослідження механізмів його 

розвитку за різних патологічних станів залишається актуальним. Важливим 

аспектом цієї багатогранної медико-біологічної проблеми є встановлення 

органоспецифічних механізмів розвитку оксидативного стресу, зокрема у 

пацієнтів з хворобами нирок і визначення шляхів їх корекції. Зокрема, 

запальні захворювання нирок належать до найпоширеніших захворювань 

людини. Тривалий перебіг хвороб нирок призводить до зниження функцій 

нирок внаслідок тубулоінтерстиціального ураження. Однією з причин 

хронізації є зниження резистентності імунної системи та оксидативний стрес. 

Тому особливо актуальним є вивчення взаємозв’язку оксидативного стресу 

та імунопатогенезу у пацієнтів з запальними хворобами нирок. У зв’язку з 

цим актуальність роботи Король Л.В. відповідає сьогоденним запитам 

біологічної та медичної науки.

Зв’язок теми дисертації з державними та галузевими науковими 

програмами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково- 

дослідних робіт Державної установи «Інститут нефрології АМН України» і є 

фрагментом науково-дослідних тем «Етіозалежні механізми формування 

інфекцій сечової системи, їх топічна діагностика, лікування та профілактика» 

(№ державної реєстрації 0104У000341), «Вивчити особливості порушень 

міжклітинної кооперації та визначити доцільність імунокорекції для 

підвищення ефективності лікування х в о р и х /йа х р о н і ч н и й  пієлонефрит» (№
і ііЗЗж ЗС дЗаи

Від _____ -£ и —
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
іменШраса-Шевнеш-—
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державної реєстрації 0110Ш02018), «Вивчити особливості етіо- та 

імуногенезу рецидивуючої інфекції сечової системи та створити нові способи 

її профілактики» (№ державної реєстрації 011311001201), "Вивчити роль 

факторів міжклітинної взаємодії в прогресуванні хронічного 

гломерулонефриту, діабетичної нефропатії" (№ державної реєстрації 

010711000278) та "Вивчити хронічне запалення у хворих, які лікуються 

програмним гемодіалізом, та фактори, що впливають на нього, розробити 

медикаментозні підходи, що впливають на нього" (№ державної реєстрації 

010711000276), «Розробити підходи до диференційованої терапії гострого та 

хронічного пієлонефриту у дітей» (№ державної реєстрації 011Ш002034), 

«Вивчити основні складові прогресування хронічного гломерулонефриту у 

дітей» (№ державної реєстрації 011111002033).

Наукова новизна одержаних результатів. Автором роботи в результаті 

комплексного дослідження процесів оксидації ліпідів і протеїнів, системи 

АОЗ, цитокінової ланки імунітету та маркерів запалення отримано нові дані 

щодо тригерної ролі оксидативного стресу у прогресуванні бактеріально- 

обумовленого або імуно-індукованого запалення нирок. Автором вперше 

показано, що інтенсивність оксидативного стресу зумовлена реагуванням 

системи АОЗ, зокрема позаклітинних білків-антиоксидантів і цитокінової 

ланки імунітету та продемонстровано, що у разі гострого запального процесу 

в нирках спостерігається підвищення рівня церулоплазміну і трансферину в 

сироватці крові на тлі високої активності окисних процесів та підвищеного 

рівня цитокінів, а у разі хронізації запального процесу їх вміст знижується. 

Автором вперше продемонстровано зв’язок між інтенсивністю 

оксидативного стресу та рецидивуванням пієлонефритом і визначена роль 

оксидативного стресу у формуванні фіброзу структур нирок. Вперше 

доведено зв’язок між інтенсивністю оксидативного стресу та активністю 

ангіотензинперетворюючого ферменту у пацієнтів з пієлонефритом. Вперше 

автором визначено, що рецидивуючий перебіг пієлонефриту 

супроводжується вірогідними коливаннями вмісту цистатину С,
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з
фібропектину та С-реактивного протеїну в крові та сечі, корелюючи зі 

змінами показників оксидативного стресу та реноспецифічних ензимів на тлі 

підвищення рівнів прозапальних цитокінів ІЛ-1|3, ІЛ-8 та ТФР(3 в крові. 

Король Л.С. вперше розроблені методики in vitro прогнозування 

ефективності фармпрепаратів з індивідуальним підходом до корекції про-, 

антиоксидантного балансу у пацієнтів з запальними хворобами нирок. 

Автором додатково обґрунтовано існуючу концепцію щодо залежності 

підвищеної інтенсивності оксидативного стресу у пацієнтів з діабетогенним 

ураженням нирок від типу цукрового діабету та її взаємозв’язку зі змінами 

реноспецифічних маркерів. Розширено існуючі уявлення щодо вікових 

особливостей інтенсифікації оксидативного стресу залежно від етіології 

запального процесу: у разі бактеріально- чи імуно-обумовленого запалення 

та щодо ролі оксидативного стресу у прогресуванні хронічної хвороби нирок 

і виявлено особливості його інтенсифікації залежно від порушення функцій 

нирок.

Практичне значення результатів дослідження. Отримані Король 

Л.В. у дисертаційній роботі результати мають велике практичне значення, 

оскільки доводять інформативність та доцільність використання показників 

індексу оксидативного стресу, церулоплазміну і трансферину, визначення 

активності реноспецифічних ензимів як критеріїв ураження паренхіми нирок 

для диференціальної діагностики запального процесу, що дозволяє 

призначати адекватне лікування запальних захворювань нирок і підвищити 

його ефективність. Автором втілено в клінічну практику спосіб топічної 

диференціальної діагностики ураження нирок та сечового міхура у пацієнтів 

на пієлонефрит та цистит за допомогою визначення активності L- аргінін: 

гліцин амідінотрансферази в крові та сечі (патент на корисну модель UA № 

70924) та спосіб використання показників активності N-ацетил-Р-Д- 

глюкозамінідази та (3-галактозидази в сечі дітей для прогнозування перебігу 

та розвитку хронічної хвороби серця, обумовленої глорумеронефритом 

(патент на винахід № 96065). Автором запропоновано використання індексу
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оксидативного стресу як предиктора розвитку рецидивуючого перебігу 

пієлонефриту (патент на винахід UA № 105447), використання інтегрального 

показника індексу оксидації для оцінки активності оксидативного стресу в 

клінічній практиці та для оцінки антиоксидантної дії застосованих лікарських 

засобів (патент на винахід UA № 102192, патенти на корисну модель UA № 

76917, UA № 81807 та UA № 82540), застосування індексу

церулоплазмін/трансферин для оцінки адекватності процедур діалізної 

нирковозамісної терапії (патент на корисну модель № 58034). Автором також 

запропоновано шляхи корекції про- і антиоксидатного дисбалансу та 

оксидатичного стресу у пацієнтів, хворих на запальні хвороби нирок, при 

застосуванні препаратів Галавіт, Протефлазід, Нуклеїнат, Ліпін, Корвітин і а- 

ліпоєвої кислоти. Дисертантом показана ефективність застосування аргініну 

гідрохлориду, глутатіону відновленого, трансферину, токоферолу, Ліпіну та 

Нуклсїнату в експерименті in vitro на моделях процесів оксидації ліпідів та 

протеїнів та можливість використання цих методик для прогнозування 

ефективності застосування цих препаратів в клінічній практиці.

За результатами дослідження автором видано методичні рекомендації 

та інформаційний лист, результати дисертаційного дослідження впроваджено 

у лікувально-діагностичний процес.

Ступінь обґрунтованості та достовірність положень, висновків і
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Достовірність результатів та 

висновків дисертаційної роботи базується на достатній кількості сучасних 

біохімічних досліджень. У дисертації Король Л.В. застосовані сучасні 

біохімічні методи досліджень, які адекватні поставленим завданням.

На основі чітко сформульованих завдань, використання комплексного 

методичного підходу дисертанту вдалося досягти поставленої в роботі мети. 

Усі висновки дисертаційної роботи є обґрунтованими і доведеними.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті. У приведених публікаціях повністю відображено основні 

результати з усіх розділів дисертації. Автореферат Король Л.В. повністю
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розкриває зміст дисертації і дає повне уявлення про наукову цінність і 

практичну значимість дисертаційної роботи. Зміст автореферату ідентичний 

основним положенням дисертації. Оформлення дисертації та автореферату 

здійснено у відповідності до вимог ДАК МОН України. Ступінь 

оприлюднення матеріалів дисертації достатній.

Загальна характеристика дисертації. Дисертація Король Л.В. 

побудована за загально прийнятою та рекомендованою структурою: вступ, 

огляд літератури, матеріали та методи досліджень, результати досліджень, їх 

узагальнення, висновки та список використаних джерел, що налічує 291 

найменування. Дисертація викладена на 356 сторінках друкованого тексту, 

місти ть 38 рисунків та 68 таблиць, написана гарною науковою мовою.

У загальній характеристиці роботи автор розкриває суть обраного 

напря му наукових досліджень та обґрунтовує його актуальність. Автором 

сформульовані мета, завдання дослідження, викладені наукове і практичне 

значення отриманих результатів.

В огляді літератури Король Л.В. дала усебічну характеристику 

механізмам і особливостям розвитку оксидативного стресу за патологічних 

станів нирок, критично проаналізувала різні критерії та індекси, які 

використовуються для оцінки інтенсивності оксидативного стресу, а також 

охарактеризувала сучасні підходи до корекції оксидантно-антиоксидантного 

дисбалансу, що має місце за різних патологій нирок. Розділ характеризується 

достатньою повнотою аналізу новітніх наукових праць як вітчизняних, так і 

закордонних авторів та їх критичною оцінкою, що дозволило дисертанту 

окреслити невирішені питання. Огляд свідчить про широку ерудицію 

дисертанта, обізнаність з досягненнями в галузі обраної ним проблеми та 

вміння визначити шляхи наукового пошуку.

Розділ «Матеріали та методи досліджень» присвячений характеристиці 

методів досліджень. В роботі використано сучасні біохімічні, клініко- 

лабораторні, імунологічні та статистичні методи досліджень. 

Експериментальна частина дисертаційної роботи побудована за єдиною
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логічною схемою, виконана на високому сучасному науково-методичному 

рівні.

Автором було охарактеризовано оксидантно-антиоксидантний баланс в 

крові за наявності бактеріально-обумовленого та імуно-індукованого 

запалення нирок, рівень специфічних запальних протеїнів та їх взаємозв’язок 

з маркерами оксидативного стресу. Крім того, автором було проведено 

дослідження цитокінової ланки імунітету і активності реноспецифічних 

ензимів за досліджуваних патологічних станів нирок та проаналізовано їх 

взаємозв’язок з маркерами оксидативного стресу. Особливу увагу автор 

приділив дослідженню особливостей розвитку та механізмів активації 

оксидативного стресу у разі поєднання імунозапального процесу та 

діабєтогеного ураження нирок.

Окремо необхідно наголосити на розділі дисертаційної роботи, який 

присвячений дослідженню інтенсивності оксидативного стресу при 

запальних процесах в нирках залежно від віку пацієнтів. Автором було 

проведено дослідження вікових особливостей змін показників інтенсивності 

оксидативного стресу, реноспецифічних маркерів за наявності бактеріально- 

обумовленого та імуно-обумовленого запалення нирок, а також зроблена їх 

порівняльна характеристика, що значно розширює сучасні явлення про 

інтенсивність протікання окисних процесів залежно від віку пацієнта.

Автором було проаналізовано особливості розвитку оксидативного 

стресу залежно від функціональної активності нирки, що дозволить підібрати 

адекватні підходи за засоби для корекції змін у пацієнтів залежно від ступеня 

ушкодження нирок. Цікаво, що інтенсивність оксидативного стресу залежить 

від харчового статусу пацієнта.

Слід наголосити на дослідженнях, що присвячені вивченню зв’язку між 

інтенсивністю оксидативного стресу та активністю

ангіотензинперетворюючого ферменту у пацієнтів на пієлонефрит. Отримані 

дані дають змогу використовувати показник активності 

ангіотензинперетворюючого ферменту в якості маркера функціонального
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стану нирок. Оскільки захворювання нирок є одним із факторів ризику 

розвитку патологій серцево-судинної системи, в першу чергу артеріальної 

гіпертензії, отримані дані мають величезне практичне значення для 

профілактики та лікування пацієнтів з комор бідною патологією.

Розділи 8, 9 і 10 дисертаційного дослідження Король Л.В. присвячені 

вивченню ефективності використання різних сполук та препаратів з 

антиоксидантними властивостями для корекції оксидантно-антиоксидантного 

дисбалансу у пацієнтів на хронічну хворобу нирок. Надзвичайно важливим є 

аналіз дисертантом отриманих результатів, внаслідок чого було проведено 

оцінку практичної цінності визначення та використання маркерів 

оксидативного стресу в прогнозуванні перебігу захворювань нирок.

Автором було розроблено і запропоновано методики оцінки 

інтенсивності оксидативного стресу у пацієнтів із захворюваннями нирок, 

оцінено їх чутливість та специфічність, що знайшло своє відображення у 

патентах. Враховуючи той факт, що система підтримання оксидативного 

статусу є однією із найважливіших регуляторних систем клітини і організму 

в цілому, розробка підходів та засобів корекції прооксидантно- 

антиоксидантного дисбалансу є важливою.

Разом із викладенням отриманих результатів автор проводить їх 

узагальнення, аналізує отримані результати, що є прикладом логічної 

систематизації та критичного підходу до аналізу власних результатів. 

Одержані результати стали основою для висновків, які об’єктивно 

віддзеркалюють власні спостереження, відповідають меті і завданням 

дослідження. Список використаних джерел оформлений у відповідності до 

сучасних вимог та не викликає зауважень.

Питання та побажання щодо змісту та оформлення дисертації.

Дисертаційна робота справляє позитивне враження -  вона викладена 

доступно, логічно, добре оформлена. Оцінюючи дисертаційне дослідження, 

впевнено можна сказати, що одержані матеріали мають значне теоретичне та

практичне значення.
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Під час ознайомлення з роботою виникли деякі питання, на які хотілось 

би отримати відповідь:

1. Чим можуть бути обумовлені відмінності в розвитку оксидативного стресу 

у пацієнтів залежно від віку?

2. Яким чином автор визнав вміст в біологічних зразках МДА і ТБКАП? З 

тексту дисертації не є зрозумілим, в чому полягають методичні відмінності у 

визначені цих двох показників. Було б краще зазначити більш детально 

описати їх.

3. Порівнюючи отримані результати при вивченні можливості застосування 

антиоксидантних сполук при моделюванні in vitro та при застосуванні їх у 

пацієнтів, чи є ефективним, на думку автора, застосування попереднього 

тестування препаратів in vitro? Чому в цьому дослідженні автором були 

використані різні препарати?

4. Чи оцінювались автором можливі побічні ефекти від застосування 

препаратів з антиоксидантною дією у пацієнтів з патологією нирок?

Проте, як висновок, слід зауважити, що поставлені питання не 

зменшують значущості даної роботи, яка в цілому, носить закінчений 

характер.

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Висновок.
Дисертаційна робота Король Лесі Вікторівни «Механізми розвитку 

оксидативного стресу при запальних процесах в нирках та шляхи його 

корекції», представлена на здобуття наукового ступеня доктора біологічних 

наук за спеціальністю 03.00.04 -  біохімія, є самостійною, завершеною 

науково-дослідною роботою. Вона містить нові дані, що стосуються 

механізмів розвитку оксидативного стресу при запальних процесах в нирках. 

Робота має не лише наукове, але й практичне значення, оскільки в ній 

запропоновано підходи та засоби корекції прооксидатино-антиоксидантного 

дисбалансу у пацієнтів з патологією нирок, а також розроблено методики 

оцінки інтенсивності оксидативного стресу та ефективності застосування 

препаратів з антиоксидантною активністю.
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За актуальністю, новизною отриманих результатів, їх теоретичною та 

практичною значимістю, глибиною узагальнень та висновків, а також за 

технічним оформленням представлена дисертаційна робота у повному обсязі 

відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 року, а її автор, 

без сумніву, заслуговує присудження наукового ступеня доктора біологічних 

наук за спеціальністю 03.00.04 -  біохімія.

Офіційний опонент - 

провідний науковий співробітник 

відділу імунології та біохімії 

ДУ «Національний науковий центр

О.Б. Кучменко

а архіву
Київські •• ./иь^чиси! вт»

ім»иі і « р а й  Шввчвнк»
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ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу Л. В. Король 

«Механізми розвитку оксидативного стресу при запальних процесах в 
нирках та шляхи його корекції» на здобуття наукового ступеня доктора 

біологічних наук за спеціальністю 03.00.04- біохімія

Актуальність теми.
За сучасними епідеміологічними оцінками дисфункція нирок на 

сьогодні є дуже поширеним захворюванням. Під терміном «запалення 
нирок» лікарі мають на увазі цілу групу патологій, які розрізняються між 
собою по локалізації запалення, механізму прогресування і клініці. На даний 
момент вже сформоване досить цілісне уявлення щодо механізмів розвитку 
бактерійно-обумовленого (БОЗН) та імуно-індукованого запалення нирок 
(ІІЗН), а от хронізація запалення в нирках реалізується через деструкцію 
біомембран, гіперактивацією їхніх фосфоліпаз та розвиток оксидативного 
стресу в ниркових клітинах.

Актуальність проблеми визначається не лише її медичною, а й 
соціальною значимістю, так як ці хвороби є наслідком впливу на організм 
людей комплексу несприятливих чинників оточуючого середовища - 
хімічних та фізичних факторів, що віддзеркалює екологічні проблеми, а 
також психоемоційні чинники, які відображають підвищення стресогенності 
середовища нашого життя.

Як науковий, так і практичний інтерес має вивчення взаємозв’язку 
показників перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ), окисної модифікації 
протеїнів (ОМП), систем антиоксидантного захисту (АОЗ) і продукції 
прозапальних інтерлейкінів, які утворюються у відповідь на активацію 
оксидативних процесів у нирках.

Важливим питанням для клінічної практики є пошук нових способів 
медичної реабілітації, які дадуть можливість попередити розвиток рецидивів 
даного захворювання. В останні роки з’явилося ряд робіт, в яких наводяться 
окремі результати дослідження за даних патологій, але функціонування 
різних шляхів трансдукції клітинних сигналів розглядається в них 
ізольовано від інших фізіологічних та молекулярних процесів у клітинах. 
Важливим є вивчення механізмів та особливостей інтенсифікації 
оксидативного стресу, які лежать в основі найпоширеніших хвороб нирок, 
таких як гломерулонефрит, пієлонефрит, діабетична нефропатія з 
урахуванням етіології запалення та від стадії порушення функції нирок, а 
також вивчення розвитку оксидативного стресу як важливої складової у 
виникненні рецидивів та прогресування імуно- або бактерійно-

I л-шоокиїи національного університету 
___Таоаса Шевченка
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опосередкованого запалення нирок. Не встановлена важливість показників 
оксидативного стресу та антиоксидантного захисту не лише як критеріїв 
прогресування хвороб нирок, а і як показників, що дозволять оцінити 
ефективність запропонованого лікування.

У опонованій роботі виконані цікаві дослідження для порівняння 
способів моделювання впливу фармакологічних препаратів на показники 
оксидативного стресу in vitro перед застосуванням для лікування хворих 
людей. Порівнювалися препарати, які є перспективними і дозволять 
здійснювати індивідуальний підхід при лікуванні пацієнтів з цим важким 
недугом.

Актуальність запропонованого дослідження ще і у тому, що на сьогодні 
відсутні комплексні дослідження біохімічних механізмів, які залучені у 
розвиток запалення при захворюванні нирок, не вивченим залишається 
взаємозв’язок оксидативного стресу з екскреторною, інкреторною та 
водовидільною функціями нирок. Завдання, які ставили перед собою 
дослідники при виконанні цієї роботи були спрямовані на з’ясування 
загальних і специфічних механізмів патогенезу досліджуваних захворювань 
та визначення основних мішеней для коректної диференціальної діагностики 
і направленої фармакологічної корекції при лікуванні цих патологічних 
станів.

Виходячи із вищесказаного, вважаю, що тема дисертації 
Л. В. Король «Механізми розвитку оксидативного стресу при запальних 
процесах в нирках та шляхи його корекції» є актуальною і має не лише 
значний теоретичний інтерес, але й практичну цінність.

Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими програмами.

Актуальність обраної теми засвідчується ще і тим, що вона 
виконувалась в рамках плану науково-дослідних робіт Державної установи 
«Інститут нефрології АМН України» і є фрагментом тем «Етіозалежні 
механізми формування інфекцій сечової системи, їх топічна діагностика, 
лікування та профілактика» (№ державної реєстрації 0104V000341), 
«Вивчити особливості порушень міжклітинної кооперації та визначити 
доцільність імунокорекції для підвищення ефективності лікування хворих на 
хронічний пієлонефрит» (№ державної реєстрації 0110U002018), «Вивчити 
особливості етіо- та імуногенезу рецидивуючої інфекції сечової системи та 
створити нові способи її профілактики» (№ державної реєстрації 
0113U001201), "Вивчити роль факторів міжклітинної взаємодії в 
прогресуванні хронічного гломерулонефриту, діабетичної нефропатії" (№
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з
державної реєстрації 0107U000278) та "Вивчити хронічне запалення у 
хворих, які лікуються програмним гемодіалізом, та фактори, що впливають 
на нього, розробити медикаментозні підходи, що впливають на нього" (№ 
державної реєстрації 0107U000276), «Розробити підходи до 
диференційованої терапії гострого та хронічного пієлонефриту у дітей» (№ 
державної реєстрації 0111U002034), «Вивчити основні складові 
прогресування хронічного гломерулонефриту у дітей» (№ державної 
реєстрації 0111U002033).

Наукова новизна дослідження та одержаних результатів.

Робота ґрунтується на значному за обсягом експериментальному 
матеріалі. Отримані дисертантом результати доповнюють і поглиблюють 
уявлення про етіологічні причини, які залучені у патогенез таких 
захворювань як гломерулонефрит, пієлонефрит та діабетична нефропатія.

Цікавими є результати порівняльного аналізу даних, отриманих у 
результаті проведення комплексного дослідження процесів оксидації ліпідів і 
протеїнів, системи АОЗ, цитокінової ланки імунітету та маркерів запалення 
щодо тригерної ролі ОС у прогресуванні як БОЗН, так і ІІЗН.

Вперше показано, що інтенсивність ОС узалежнена від взаємодії 
цирулоплазміну сироватки крові (ЦПс) і трансферину (ТРс) з цитокіновою 
ланкою імунної відповіді; у разі гострого запалення спостерігається 
підвищення рівня ЦПс та ТРс крові на тлі високого значення показників, які 
засвідчують розвиток оксидативних процесів, та підвищеного рівня 
цитокінів, а у разі його хронізації - вміст ЦПс та ТРс знижується.

Вперше продемонстровано зв’язок між інтенсивністю ОС та 
рецидивуванням ПН і визначена роль ОС у формуванні фіброзу структур 
нирок.

Доведено зв’язок між інтенсивністю ОС та активністю 
ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) у хворих на ПН.

З’ясовано, що рецидивуючий перебіг ПН супроводжується вірогідними 
підвищенням інтенсивності ОС, що корелює зі зростанням вмісту цистатину 
С, фібронектину (ФН) та С-реактивного білка в крові та сечі й активності 
реноспецифічних ензимів та рівнів прозапальних цитокінів ІЛ-1(3, ІЛ-8 та 
ТФР-(3 в крові.

Вперше розроблені методики прогнозування ефективності 
фармпрепаратів in vitro, що дозволяє індивідуалізувати корекцію О/А 
балансу у пацієнтів з запальними хворобами нирок.
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Додатково обґрунтовано існуючу концепцію щодо залежності ступеня 
діабетогенного ураження нирок від типу цукрового діабету та 
інтенсивність ОС, який виникає за умов ЦД. Хоч у роботі , на мою думку, 
переставлено місцями причину і наслідок і стверджується, що: «Додатково 
обґрунтовано існуючу концепцію щодо залежності інтенсивність ОС у хворих 
з діабетогенним ураженням нирок від типу цукрового діабету та ступеня 
ураження нирок». У роботі стверджується, що автор висуває гіпотезу про 
тригерну роль ОС, тобто пускову, ініціюючу, а потім у своїх висновках собі 
заперечує.

В роботі розширено існуючі уявлення щодо вікових особливостей 
інтенсифікації ОС залежно від етіології запального процесу: у разі 
бактерійно- чи імуно-індукованого запалення найнижча інтенсивність ОС 
характерна для пацієнтів дитячого віку, а у дорослих - найвища активність 
перекисного окиснення ліпідів та протеїнів у віці 43-60 р.

Розширено уявлення щодо ролі ОС у прогресуванні ХХН та виявлено 
особливості його інтенсифікації залежно від порушення функцій нирок, від 
варіантів запалення та активності цитокінової ланки імунітету від 
резидуальної функції, харчового статусу (ХС) та виду застосованої 
нирковозамісної терапії.

Практичне значення одержаних результатів.

Доведено інформативність та доцільність використання таких 
показників як: індекс ОС (ЮС), вміст цирулоплазміну та трансферину,
активностей ферментів Г- аргінін: гліцин амідінотрансферазаи (АГАТ), ІчГ- 
ацетил-(3-Д-глюкозамінідази (НАГ) та (3-галактозидази ( В-Гал) як критеріїв 
ураження паренхіми нирок для диференційної діагностики запального 
процесу, що дозволяє призначати адекватне лікування запальних 
захворювань нирок і підвищити його ефективність.

Втілено в клінічну практику спосіб топічної диференційної діагностики 
ураження нирок та сечового міхура у хворих на ПН та цистит за допомогою 
визначення рівня АГАТ в крові та сечі (Патент на КМ ІІА № 70924) та спосіб 
використання показників активності НАГ та В Гал в сечі дітей для 
прогнозування перебігу та розвитку ХХН, обумовленої гломерулонефритом 
(Патент на винахід Хе 96065). Запропоновано використання ЮС як 
предиктора розвитку рецидивуючого перебігу ПН (Патент на винахід ИА № 
105447), використання індексу оксидації для оцінки активності ОС в 
клінічній практиці та для оцінки антиоксидантної дії застосованих лікарських 
засобів (Патент на винахід ИА № 102192, на КМ ИА № 76917, ИА № 81807 
та ИА № 82540), застосування індексу ЦП/ТР для оцінки адекватності 
процедур діалізної нирковозамісної терапії (Патент на КМ № 58034).
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Запропоновано шляхи корекції О/A дисбалансу та ОС у хворих на хПН 
при застосуванні препаратів Галавіт, Протефлазід, Нуклеїнат та Ліпін, що 
знижують інтенсивність ОС та підвищують ефективність лікування, 
попереджаючи та/або гальмуючи розвиток рецидивів. Використання 
препаратів Ліпін та Корвітин у хворих на ХХН III ст дозволяє знизити темпи 
прогресування захворювання. Використання а-ліпоєвої кислоти у хворих на 
ХХН V ст сприяє зниженню інтенсивності ОС в крові.

Показана ефективність застосування аргініну гідрохлориду, глутатіону 
(ГЛ) відновленого, трансферину, токоферолу, Ліпіну та Нуклеїнату в 
експериментах in vitro , які моделювали процеси оксидації ліпідів та 
протеїнів, та можливість використання цих методик для прогнозування 
ефективності застосування цих препаратів в клінічній практиці.

Впровадження в практику результатів дослідження. За
результатами дослідження видано методичні рекомендації та інформаційний 
лист. Результати дисертаційного дослідження впроваджено у лікувально- 
діагностичний процес відділення нефрології та діалізу ДУ «Інститут 
нефрології НАМИ України», Київського міського науково-практичного 
центру нефрології та гемодіалізу, відділу трансплантації нирки Державної 
установи «Національний інститут хірургії та трансп лантал отії» ім. О.О. 
Шалімова НАМИ України», Діалізного медичного центру ТОВ "Фрезеніус 
Медикал Кер Україна", у навчальний процес на кафедрах патологічної 
фізіології та біохімії Івано-Франківського національного медичного 
університету, у навчальний процес на кафедрі внутрішньої медицини 
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Повнота викладу результатів у наукових публікаціях.

Результати проведених автором досліджень повністю викладені у 
публікаціях. Зміст автореферату відображає структуру і основні положення 
дисертації. Одержані експериментальні дані широко апробовані. Основні 
наукові положення дисертаційної роботи доповідались та обговорювались 
на: X та XI Українських біохімічних конгресах (Одеса 2010, Київ 2014), на 
World Congress of Nephrology (2013, Honk Kong), III та IV міжнар. медичних 
Конгресах “Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику 
охорони здоров'я України (Київ, 2014, 2015, 2016), на XLI Congress of the 
European Rénal Association European Dialysis and Transplant Association» 
(Lisbon,Portugal, 2004); XLIII ERA-EDTA Congress (Glasgo, UK, 2006), 
XLVIII ERA-EDTA Congress, (Prague, Czech Republic 2011), 5 lth ERA-EDTA 
Congress (Amsteredam, 2014), 53rd ERA-EDTA Congress (Vienna, Ausria,
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2016), ISN Forefonts 2014 “ Intrinsic Regulation of Kidney Function”, March 6-9 
2014, Charleston SC, USA, ISN Forefronts 2011 “Proteinuria: from glomerular 
filtration to tubular handling” (Aarhus, 2011); ISN Nexus Simposium of Fibrosis 
and Kidney (Geneva, Switzerland, 2010), на IV Національному з’їзді 
нефрологів України (Київ, 2013); на III та IV Національному з’їзді 
фармакологів України (Одеса 2006, Київ 2011), на XII-XV Українській 
науково-практичній конференції з актуальних питань клінічної і 
лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації (Київ, 2010-1013); 
на IV Конгрессе ассоциации нефрологов новых независимых государств 
(Минск, Беларусь 2016), на 10-й науково-практичній конференції 
«Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика, лікування хламідіозу та 
TORCH-інфекцій» (Київ, 2014), на IX конгресі патологів України «Актуальні 
проблеми патології» (Луганск, 2013), 7-th Lviv-Lublin conference of 
Experimental and Clinical Biochemistry (Lviv, 2013), на науково-практичній 
конференції “Механізми фізіологічних функцій в експерименті та клініці” 
(Львів, 2011); на VI та V Еіаціональних Конгресах патофізіологів України 
(Ялта, 2012; Харків, 2016).

За результатами роботи опубліковано 30 статей у спеціалізованих 
фахових виданнях (6 з яких входять до наукометричних баз даних, 6 статей 
одноосібних), 17 робіт апробаційного характеру (тези доповідей на 
конференціях), 8 статей, які додатково відображають результати наукових 
досліджень; одержано 5 деклараційних патентів на винахід, 10 патентів на 
корисну модель, видано методичні рекомендації та інформаційні листи.

Структура дисертації.

Аналізуючи структуру рецензованої роботи, потрібно відзначити, що 
вона відповідає вимогам ДАК України, але я маю застереження до 
оформлення списку літератури.

Дисертація викладена на 356 сторінках тексту і складається зі вступу, 
10 розділів (зокрема з огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 8 
розділів власних досліджень), аналізу та узагальнення результатів 
досліджень, висновків, списку використаних літературних джерел, який 
містить 462 найменування (187 кирилицею і 275 латиницею) та додатків. 
Роботу ілюстровано 68 таблицями та 38 рисунками.

У «Вступі» автор обґрунтовує актуальність власного дослідження. 
Сформульовані завдання повністю відповідають поставленій меті і 
розкривають її. Перелік положень, які мають наукову новизну та практичне 
значення, відповідає суті виконаної роботи.
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Огляд літератури - РОЗДІЛ 1 Сучасне уявлення про оксидативний 
стрес при патологіях (стан проблеми) складається з 5 підрозділів, у яких 
містяться фундаментальні відомості про предмет дослідження, необхідні для 
подальшого кваліфікованого обговорення результатів. Значну увагу 
приділено особливостям біохімічних механізмів розвитку патологій нирок і 
проаналізовано роль активних форм кисню у цих процесах.

Розділ 2 «Матеріали і методи дослідження» описує дизайн 
дослідження та характеристику обстежених хворих, клініко-лабораторні 
методи дослідження, методи дослідження активності оксидативних процесів, 
визначення стану антиоксидантної, системи оцінки функціонального стану 
нирок та імунологічних досліджень. Подано метод оцінки ефективності 
антиоксидантних препаратів та сполук in vitro, методи корекції оксидантно- 
антиоксидантного балансу та статистичного аналізу отриманих результатів.

Хочу сказати, що запропоновані методи дослідження не відображають 
сучасний рівень біохімічної оцінки досліджуваних процесів. Це досить старі 
методи -  наприклад: Стальная И. Д. Т. Г. Гаришвили Метод определения 
малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты // 
Сборник «Современные методы в биохимии». М.: Медицина, 1977. С. 66- 
67.

До речі, посилання копійоване з дисертації і слугує також ілюстрацією 
до моїх зауважень щодо оформлення списку літератури.

Результати експериментальних дослідження представлені не 
традиційно. Вони наведені не у одному розділі, як це прийнято, а у окремих 
розділах з 3 по 10. Така подача експериментальних даних виправдана з 
огляду на надзвичайно широкий обсяг отриманих результатів.

Розділ 3 Інтенсивність оксидативного стресу при бактеріально- 
обумовленому запаленні нирок подає результати порівняльного вивчення 
активності ОП і показників АОЗ у 248 пацієнтів з ПН: 60 пацієнтів з гострим 
- гПН (група 1) та 188 пацієнтів з хронічним -хПН, (група 2) без ПЕФН за 
умов ШКФ не нижче 90 мл/мин/1,73 м2, а рівня креатиніну плазми не більше 
0,112 ммоль/л. Встановлено, що для даної когорти хворих порівняно з 
групою умовно-здорових осіб характерне збільшення інтенсивності ОП та 
зміни складових АОЗ.; Розділ 4 Особливості та механізми розвитку 
оксидативного стресу за наявності імуно-індукованого запалення нирок 
присвячений даним дослідження інтенсивності ОС та механізмів його 
розвитку у хворих на ГН (з ІІЗН) у 15 пацієнтів з гострим -гГН і 46 пацієнтів 
з хронічним-хГН зі збереженою функцією нирок. Встановлено, що для таких 
пацієнтів характерно зростання в крові інтенсивності ПОЛ та спонтанної
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продукції МДАс залежно від активності (гострий чи хронічний), а також 
зростання спонтанної продукції КГПс, при чому найвищі значення 
спонтанного окиснення ліпідів характерні для хворих з активною стадією 
ІІЗН; Розділ 5 Особливості розвитку та механізми активації 
оксидативного стресу у разі поєднання імунозапального процесу та 
діабетогеного ураження нирок -  це аналіз даних дослідження 
особливостей ОС та механізмів його розвитку за умов поєднання ІІЗН та 
діабетогенних уражень у 96 хворих на ДН віком від 17 до 62 років: 51 
хворий без порушення екскреторної функції нирок.Усі пацієнти були з 
субкомпенсацією вуглеводного обміну та порівну з ЦД 1-го та 2-го типу. 
Показано, що розвиток ДН супроводжується підвищенням вмісту МДАс 
майже вдвічі, ТРс - на 130% та зниженням активності ГРе на 45% та ГПе на 
20% проти групи умовно-здорових осіб. Встановлено особливості змін 
показників від типу ЦД: середні величини ТРс у групі з ЦД 1 на 33% вищі за 
величини у групі з ЦД 2; у групі з ЦД 2 - показники активності ійЮБ на 188% 
та еІЛОБ на 170% вищі за показники у групі з ЦД1, а показники ЮС суттєво 
залежали від ПЕФН особливо у групі з ЦД 1-го типу; Розділ 6 Інтенсивність 
оксидативного стресу при запальних процесах в нирках залежно від віку 
пацієнтів представляє дані, що характеризують вікові особливості 
реагування маркерів ОС та ренальних ензимів у разі запального процесу в 
нирках. З цією метою проаналізовано зміни показників у вікових групах: 1-а 
група -  хворі від 43 до 60 років, 2-а група -  хворі від 19 до 40 років, 3-я група 
діти віком від 5 до 14 років. Встановлено, що найвища активність процесів 
ПОЛ за показниками МДАс характерна для дитячого віку: у разі гострого чи 
хронічного БОЗН рівень МДАс майже на 30-50% перевищував показники у 
вікових групах дорослих пацієнтів. Найвища активність ОМП характерна для 
дорослих пацієнтів 2-ї групи, у яких спостерігається найбільше накопичення 
КГП - в середньому на 50-70% більше ніж у пацієнтів 3-ї групи (діти), для 
яких характерні й найнижчі показники утворення КГП. Рівень ТРс в крові у 
групі дітей з гострим БОЗН - в межах норми, а у дорослих пацієнтів - на 25- 
32% вищий; у разі хронічного БОЗН найнижчі показники у дітей, у яких 
відхилення показника від норми становить майже 40% та від показників у 
дорослих пацієнтів (19-40 р). Вміст ЦПс найнижчий у дітей як з гострим, так 
і з хронічним процесом, а найвищий - у дорослих (19-40р). Зміни показників 
вмісту БНгр, МДАе, СПАе, ГПе, ГРе вірогідно не залежали від віку 
пацієнтів. Отже, найвища активність процесів ПОЛ та найнижчі показники 
АОЄ крові за наявності БОЗН характерні для дитячого віку, що сприяло 
більш інтенсивному розвитку ОС за показниками ЮС; Розділ 7 даної роботи 
Особливості розвитку оксидативного стресу залежно від функціональної
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активности нирки присвячений вивченню особливостей та механізмів 
розвитку ОС у 559 хворих на ХХН з урахуванням функціональної активності 
нирок, залежно від особливостей порушень екскреторної, інкреторної, 
метаболічної та резидуальної функції нирок, а також ОС у прогресуванні 
ХХН; Розділ 8 Експериментальне вивчення ефективності застосування 
антиоксидантних сполук при моделюванні in vitro процесів оксидації 
протеїнів та ліпідів описує методику моделювання in vitro з використанням 
зразків плазми та еритроцитів. Показано, що найефективніші зміни продукції 
МДА спостерігалися за умов використання in vitro Ліпіну в стимуляційних 
моделях з використанням зразків крові пацієнтів з ХХН УД; Розділ 9 
Корекція оксидантно-антиоксидантного дисбалансу у хворих на 
хронічну хворобу нирок демонструє результати клінічного застосування 
лікарських засобів у хворих на ХХН III -V  ст. з метою корекції О/А 
дисбалансу та впливу на патологічний процес, що його стимулює.; Розділ 10 
стверджує Практичну цінність вивчення та використання маркерів 
оксидативного стресу в прогнозуванні перебігу захворювань нирок.

Дисертант викладає наукові факти у логічній послідовності, 
аргументуючи кожний наступний етап досліджень.

Інтерпретація фактів, отриманих дослідником, є важливим елементом 
роботи. У даній дисертації їй присвячено розділ «Аналіз і узагальнення 
результатів дослідження», в якому подається обговорення основних 
підсумків роботи, яке є кваліфіковане та достатньо аргументоване, але часто 
носить констатуючий характер, і недостатньо обговорює молекулярні 
механізми.

Важливим є те, що в додатках представлені узагальнюючі схеми, що 
об’єднує динаміку змін показників, але на жаль в ній не показано взаємного 
впливу отриманих показників і взаємодії досліджуваних молекулярних 
систем, що допомогло б зробити інтегральну картину досліджуваних 
механізмів цілісною.

За результатами дисертаційної роботи Король Л. В. зроблено 9 
висновків, які логічно випливають із одержаних результатів, повністю 
відображають основні етапи і сутність проведеного дослідження, але у 
переважній кількості вони носять констатуючий характер і не містять 
елементів узагальнення та з’ясування причинно-наслідкових зв’язків 
отриманих експериментальних даних.
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Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 
рекомендацій.

Сформульовані положення, висновки та рекомендації 
грунтуються на експериментальних даних, одержаних з дотриманням 
стандартних вимог. Для вирішення поставленої мети та завдань проведено 
дослідження з використанням зразків крові та сечі 814 хворих, які 
перебували на лікуванні в ДУ «Інститут нефрології НАМИ України» 
протягом 2002-2015 років. Отриманий біологічний матеріал досліджували у 
лабораторіях біохімії, імунології і клініко-діагностичній ДУ «Інститут 
нефрології НАМИ України». Клінічний діагноз встановлювався на основі 
стандартних методів обстеження пацієнтів згідно з класифікацією хвороб 
нирок та протоколів ведення пацієнтів. Всі дослідження виконані із 
дотриманням положень Конвенції Ради Європи про права людини та 
біомедицину і рекомендацій Комітету з біоетики при Президії НАМИ 
України. Одержані результати піддавали статистичному аналізу. Отже 
ступінь обґрунтування та достовірності не викликають застереження.

Окремі дискусійні питання і зауваження до дисертації.

Оцінюючи, в загальному, позитивно рецензовану роботу, у мене до неї 
є деякі зауваження. Крім того, при читанні роботи виникають питання 
дискусійного характеру, на які хотілось би почути відповідь автора.

Так:

1. Запропоновані методи дослідження не достатньо відображають 

сучасний рівень біохімічної оцінки досліджуваних процесів.

2. Не можна говорити ферментИ NOS , як ми зустрічаємо у всій роботі. Є 

один фермент NO-синтаза (NOS, КФ 1.14.13.39), але існують його 

ізоферментні форми.

3. Робота описує дуже об’ємні експериментальні дані. Маючі чіткі рамки 

вимог до розміру докторської дисертації, автор приділила недостатньо часу 

для лаконічного викладення результатів та їхньої інтерпретації, натомість, 

скорочувалися по всій роботі терміни, які часто перетворювали текст з
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наукового в лабораторний жаргон. Так, наприклад: інгібування нейтрофілів, 

зниження пулу БН-сполук ???

4. Найважливішим, на мою думку, є зауваження про те, що описуючи 

дуже важливий показник, що характеризує стан процесів пероксидації, автор 

дає окремо значення вмісту МДА і, за визначенням у дисертації - 

«тіобарбітурових продукціє» ( термін некоректний і не вживається у науковій 

літературі відповідного рівня). Все, що визначалося у цій роботі потрібно 

називати ТБК-позитивні продукти або ТБК-активні продукти. Оскільки 

автор не мала у роботі спеціального приладу із високочутливим електродом 

для визначення власне малонового діальдегіду, все, що визначалося з 

використанням тіобарбітурової кислоти, повинно було бути об’єднане у 

групу показників -  вміст ТБК-активних продуктів.

5. Не зовсім коректно з точки зору сучасних поглядів на класифікацію і 

функцію імунокомпетентних клітин описано в роботі результати 

імунологічних досліджень. У сучасній науковій літературі вважається 

застарілим термін - Т-супресори/кілери (СБ8+). Недоречно в роботі 

вживається і термін -  Т регуляторні клітини. Т регуляторні клітини або Т- 

супресори — це клітини, які займають центральне місце в регулюванні 

інтенсивності і напрямку імунної відповіді через регуляцію функції Т- 

ефекторних клітин. Вони характеризуються фенотипом СБ25+РОХРЗ+, але 

такі клітини не визначалися у цій роботі.

6. Хотілося б дізнатися, чому у роботі не наводяться бактеріологічні 

дослідження по визначенню збудників БОЗН?

7. У дисертаційній роботі неправильно вживаються позначення величин 

статистичної обробки, а саме - вірогідності і значимості. Достовірною 

вважається різниця при показах вірогідності р>0,95, знайдених після 

обчислення 1 за таблицею 1-розподілу Стьюдента. При цьому рівень
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значимості становить Р<0,05. У роботі ж подано р<0,05, тобто переплутано 

значення вірогідності і значимості. Це -  помилка.

8. У роботі зустрічаються граматичні і стилістичні помилки, а також 

невдалі у професійному сенсі вирази: |3-галактазидази, ліпопротеїди, 

спорадчий тощо.

Однак, всі зазначені зауваження не зменшують цінності роботи і не 
впливають на загальну позитивну оцінку. Проблема, яку досліджує автор 
дисертації, надзвичайно важлива, а одержані нею дані вносять вагомий вклад 
в з’ясування питань біохімічної констеляції, яка дає лікарю нові інструменти у 
постановці правильного діагнозу і вибору адекватного і ефективного методу 
лікування хвороб нирок, а отже мають важливе фундаментальне та практичне 
значення.

Враховуючи все сказане вище, вважаю, що опонована робота 
Л. В. Король «Механізми розвитку оксидативного стресу при запальних 
процесах в нирках та шляхи його корекції» присвячена важливій науковій 
і практичній проблемі, є завершеною науковою працею, що за актуальністю 
проблеми, теоретичним рівнем, методичним забезпеченням, науковою 
новизною та практичним значенням результатів досліджень відповідає 
вимогам п.10. постанови Кабінету Міністрів України “Порядок 
присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 
наукового співробітника” від 24 липня 2013р. № 567 , а її автор заслуговує 
присудження їй наукового ступеня доктора біологічних наук за 
спеціальністю 03.00.04 - біохімія.

Висновок.

Завідувач кафедри біохімії 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка,
доктор біологічних наук, 
професор

Підпис професора Сибірної Н.О. заві 
Вчений секретар Львівського націон; 
Університет імені Івана Франка, дощ
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