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оф1ц!йного опонента на дисертац!йну роботу

1![ака:шово! 0лени €вген!вни
<<8плив антиоксидант!в на стан ядровм!сних кл!тиг: корАово| кров!

п1д час кр!оконсервування з кр!опротектором диметилсульфоксидом>>,
подану на здобуття наукового ступеня кандидата б|олог!чних наук за

спец|альн!стю 03.00.19 _ кр!об!олог!я

Актуальн!сть теми. Ёа оьогодн|цтн|й день |снуе ду>ке багато доказ|в
кл!н|чно! доц]льноот| використання ядровм|сних кл1тин корАово! кров| у
якост| альтернативи кл|тинам, вилученим !з к1сткового мозку. |1отпирення
застосування корАово| кров| зумовлено не т1льки в|дсутн|стто будь-якого
ризику для донора' але й значно прост1тпим п!дбором сум|сного донора за
Ё!А-антигенами та високо1о здатн1ст}о даних кл|тин до прол|ферац1{. Ёа
даний час сдиним способом довгострокового збер|гання таких препарат!в
с кр|оконсервування. Але !снутон| технолог||, як| передбаватоть дек1лька
етап1в п|дготовки кл]тин до заморожування' можуть призводити до
виникнення р1зних пошкоджень ядровм|оних кл|тин (у склад яких входять
гемопоетичн! стовбуров| кл!тини-попередники) та втрати |х к|лькост|, що
може призвести до неможливост! використання препарату у кл|н|нн1й
практиц1.

Ёа оонов| проведених фундаментальних досл|дя(ень у дан!й робот|
розроблен1 нов1 б|льтп ефективн| кр|озахисн| середовища' як1 здатн!
забезпечити висок1 показники збереженоот|' функц|онально! активност! та
довгостроково| виживаноот! кл1тин 1{к з] збере>кенням структурно-
функц!онально! повноц|нност| п|сля розморожування задля п|двищення
терапевтично| ефективност1 препарат|в 1{1{. @триман| в диоертац1| дан!
дозволили встановити тпляхи 1н!ц!товання апоптозу п|д нас кр|оконсервування
явк кк та моя<лив1сть його запоб!гання з використанням антиоксидант|в на
вс!х стад!ях технолог|чного процесу кр!оконсервування з метото п!двищен+ш
ст1йкост] кл1тин як в]дразу п|оля розморожування так | п1сля перенесення до
умов, як! модел1ототь ф|з|олог1нн!, що може сприяти поглибленнто й детал|зац||
знань в облаот| кр1об!олог||, молекулярно| та кл|тинно| б1олог||. €аме тому'
дисертац|йна робота !у1акатлово| Ф. €., яка присвячена вивченн}о модиф|кац|й
структ)Фного стану та розвитку окисних процес|в в 98( (( лтодини, у тому
иисл| [|!(, п|д впливом р1зних кр!озахисних рознин|в та антиоксидант!в,
являсться акту€}льното.

€л|д зазначити' що актуальн!сть досл|джень у дисертац|| йакатпово! Ф.
€. п|дтверджуеться !1 виконанням в рамках в|домних Ё{Р в|дд|лу кр|оцитолог!?
|нституту проблем кр|об!олог|? 1 кр|омедицини ЁАЁ }кра!ни 47: <<Бивчення
механ!зм!в отруктурно-функц1ональних зм|н ядровм!сних кл]тин кордовот кров;
1еритроцит1в п1д впливом екзо- 1 ендоцелтолярних кр1опротектор1в та низьких
темперацр) (тпифр - 2.2.6.47, )т[э державно| реесщац|| 0109ш00278); )хго 90:
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(вивчення механ|зм1в модиф1кац;т структурних парамещ|в та метабол|чного
стану ядровм1сних кл!тин корАово| та ерищоцит|в донорськот кров! п1д
впливом р!зних кр|озахисних ро3чин!в та низьких темперацр>((цифр _ 2.2.6.90,
3т[э державно| реесщац!| 01 14ш001з20).

положення обгрунтован1 достатньо}о к1льк!стто виконаних досл!джень, а |х
достов!рн1оть - проведенням адекватного статистичного анал1зу
в1дображатоть суть вир|тпених дисертантом завдань.

! робот! автором були використан| сунасн! методи досл1джень, адекватн1
поставленим завданням: прточна цитофтуоримегрй з використанням

флуореот{ентном]чених монок.,1он€|-пьних антит!л (с)45 Р1тс/ср34 Рв' ср45
РБ) та барвник|в (7АА)' &пех]п у Р1тс' }€гн:-РА); св|тлова м!щоскоп!я;
вид1ленг1'| ядровм|сних кл|тин кордово1 кров| за допомого|о пол1гл1ок1ну;

щ1оконсервування. 3а допомогою в1дпов|дних статистичних метод|в проведено
анал|з отриманих експеримент€шьних да11|1х.

€труктура. обсяг | зм|ст дисертац!|. Аисертац!йна робота викладена на
240 стор|нках (з яких 156 стор1нок основно| настини) ! склада€ться з анотац|т,
всцпу' огляду л|тератури, опиоу матер1ал!в ! метод|в досл|дження, 3-х розд1л1в
власних досл|джень | !х обговорення, узагштьнення, висновк|в, спиоч
л|тератури та 2-х додатк|в. €писок л!тератури м!стить 352 длсерела, розм|щених

л1тературних даних'
кр1оконоервування 98(

на 43 стор!нках тексту. Робота !лтострована 21 таблицето та 46 рисунками.
Роботу розпочинае анотац|я, викладена укра!нськото та англ]йськото

мовами' з1 списком публ|кац!й здобувана. Анотац|я отвоР1ое зм|стовне уявлення
про дисертац|йну роботу, висв!тлтое основн| результати та науков! положення.

! всцп! обгрунтовано актуальн!сть, наведено зв'язок роботи з науковими
програмами' планами' темами, щантами' сформульовано мету ! п'ять завдань'
об'скт 1предмет досл|дження, наведено методи' представлено наукову новизну
! практинне значення результат!в, зазначено особистий внесок' апробац!ю ! дан1
щодо публ!кац|| матер!ал|в' окреслено об'ем 1 структуру дисертац!|.

8 розл|л| <Фгляд л1тератури> автор приводить |нформац!ю щодо анал|зу
стосу}оться сг{асного стану проблеми

та рол! окисного стресу в розвитку ]хнього
кр|оу:.пкодження та загибел| 1цляхом апопто3у або некрозу. Розкрито основн!
механ1зми впливу антиоксидант1в на попередя(ення розвитку окисного стресу в
кл1тинах п]д час кр|оконсервування. Ёа п]дстав| результат!в анал1зу
л1тературних даних доведено акту'}льн1сть 1 перспективн1сть застосування
антиоксидант!в п|д час кр!оконсервування 9Б( кк. щ дан| е фундаментом для
формултовання ц!л| та задач досл1дження, а також для вибору модел|
експерименту.

[ругий розд!л дисертац!| присвянений опису матер|ал1в та метод|в
експериментштьних досл1джень. |]озитивно сприяе анал1зу роботи ч!тка т

як1
кк

остов|пн|сть. Ёаведен! у

дет€шьна схема проведення досл|джень. (ей розд!л вказус на волод1ння автором



задач' як1 ставляться перед
проведено ана'|!з отриманих

досл!дником. 3а допомогото
експериментальних даних.

статистичних метод|в
йетоди в1дпов|датоть

нас кр!оконсервування явк кк
результат! чого утвоРк)к)ться

досить окладними сг]асними методиками' що добре п|дходять для вир1тпення

завданням роботи.
1рет!й розд|л склаАасться з чотирьох п|дрозд!л!в, | е пертшим розд1лом

власних досл|джень. } цьому розд1л! наведено дан| з оц|нки зберех<еност!,
життездатност! та к|лькост1 .{,8& у тому числ| [|{!(, |(}( 1з надли1цковим
вм!стом АФ( до та п!сля кр!оконсервування з дисо та антиоксидантами в

р!зних конценщац|ях. Було показано, що п|д
зазна}оть значного стресорного впливу' в
надлитшков| концентрац!| АФ(, здатн| !н1ц1товати зни)кення збереженост! та
життсздатност! кл|тин. .{одавання антиоксидант!в в ефективних концентрац!ях
дозволило знизити к1льк!сть кл1тин 1з надлитпковим вм1стом АФ(, та
п1двищити збережен|сть та життездатн|сть даних кл|тин п!сля розморожування.

9етвертий розл1л охоплтое результати доол|д:кення впливу р|зних
коншентраш|й дмсо та антиоксидант1в на збережен|сть' життездатн!сть та
к!льк!сть кл|тин !з надли1пковим вм1стом АФ( в 98( у тому нисл| гшк, кк
п!сля кр1оконсервування та перенесенн'1 до умов' як1 моделтототь ф1з|олог|нн|. !
даному розд|л| наведен! результати довгостроково| життездатност| кл]тин та
позитивного впливу антиоксидант!в на структурний та метабол|чний стан 981(
(}(. Фтриман! дан1 можуть сприяти виявленн}о рол! окислтовштьних процео!в в
механ!змах зм|ни стаб1льност1 кл!тин до фактор!в кр|оконсервування |

визначити мо:кливост| впливу на ст!йк1сть кл!тин 1пляхом вкл}очення
антиоксидант!в в кр1опротекторн| середовища.

[\'ятий розд1л присвячений оц1нц1 стад|й апоптозу/некрозу 9Б1{ (( п|сля
кр!оконсервування в ро3чинах |з р!зното конценщац|сто дмсо та
антиоксидант|в ! перенесення до умов, як1 модел}о1оть ф1з|олог!нн1. [оловна
1дея, яка висв|тлтосться в даному розд1л1 присвячена з'ясуваннто механ1зм|в
впливу р1зних кр|озахисних рознин!в, що м1стять речовини з антиоксидантними
властивостями' на розвиток апоптозу та можлив1сть його запоб!гання. Автор
показус' що додавання антиоксидант!в до кр|озахисного середовища 3 А1у1€Ф
сприя€ п!двищеннто к1лькост| неу1пкоджених 9Б( не т1льки п!сля

розморожування, ай перенесення до умов' як[ моделтототь ф|з|олог|нн|.
Бкспериментальну частину роботи завер1цус узаг€[пьнення та обговорення

результат|в досл|джень, де в стисл|й форм| в|добра)кено суть роботи.
Автором сформульовано с1м висновк!в, як! в1добрах<а1оть результати,

отриман| п1д нас вир|тшення поставлених в робот: завдань.
3авертшутоть дисертац|йну роботу список використаних джерел та два

додатки' котр! м1стять опиоок публ|кац1й здобувана за темо}о диоертац1|
(додаток А) та в|домост1 про апробац|то результат|в дисертац!] (лолаток Б) _
обов'язков1, в|дпов1дно до акту€}льних вимог з оформлення дисерташ||.

та автореферат!. 3а результатами дисертац|йно| роботи ощбл|ковано 30 нащових
праць' серед нтл< 6 статей у наукових фахових виданнях !ща!ни (1 - входить до



м1жнародно| на}комещи(|но] бази даних 5соршз), 5 _ у заруб|жних зб!рниках
матер1ал1в конференц1й (1 - входить до м!жнародно| нащомещинно| бази дан:л<

$соршв), 1 - у зб|рнику науково| конференц!| 9ща|ни, 1 _ патент на кориону модель
та 17 тез допов|дей на в1тчизняних та 3аруб1жних конференц!ях

8исновки, як1 зроблен| здобувачем, в1дпов1датоть мет1 ! завданням
дисертац1| та обгрунтован| експеримент€шьним матер|а.глом. Автореферат у
ц1лому в1дпов1дае зм1сту диоертац11.

ва новиз е значення. 3а матер|алами
наукових досл1дя(ень автором впер1це встановлено' що внесення до оередовища
кр|оконсервування' яке м!стить дмсо' антиоксидант|в аскорб|ново] кислоти
(А(), \-ацетил-|-цисте]ну (Ац) або глутат1ону, до3воляе значно п!двищити
к!льк1сть життездатних кл|тин |(1( п|сля розморо)кування. 3окрема, впер1пе

показано' цо додавання А( у концентрац|! 0,1 та 0,15 мР1, А!_ 10 та 15 мР1 та
глутат|ону _ 1 та 3 мй до кр|озахисних середовищ е найб1льш ефективним.
8иявлено, цо внесення ефективних концентрац1й А1-{ та глутат|ону Ао зразк|в !з

р!зним вм|стом дмсо на етап| обробки кр|опротектором сприяс змен!ценн1о
негативного впливу фактор|в кр|оконсервування на явк кк' у тому числ] [|[{,
що вира'(аеться в зниженн1 к1лькост! кл|тин 1з надли1пковим вм1стом АФк 1,

в1дпов!дно, п1двищенн| ]х збереженост1 та життездатност1 п1оля

розморо>л(ування та' особливо, п!сля перенесення до умов, як| модел}о1оть

ф1з|олог!нн1. |{ри вивченн| стад1й апоптозу/некрозу явк кк впер1пе
встановлено' що додавання антиоксидант|в в ефективних конценщац!ях
дозволяе збер!гати б|льтд:е неу1пкоджених .!{Б( п!сля розморожування та при !х
перенесенн! до умов' як1 моделгототь ф!з!олог|нн|. 8пертпе пок€вано' що
викориотання антиоксидант1в в ефективних концентрац1ях п!д час
кр1оконсервування {Б( |{|(, у тому нисл1 [|||(, дозволяс знизити ефективну
концентрац|то дмсо до 5оА'' що забезпенуе змен1пення токсичного ефекту на
кл!тини, та пРи цьому отримати збережен|сть та житт€здатн1сть на р!вн| зразк|в,
кр1оконсервованих з 7 ,5 та 1'0оА дмсо без застосування антиоксидант|в.

[1рактичне значентпя отрим.аних результат!в. Б робот| розроблен метод
кр!оконоервування -{Б|( ((, у тому чиол1 [||( !з додаванням до кр!озахисного
середовища антиоксидант|в, який забезпенуе п!двищення збереженост! та
життсздатност| кл!тин кк п]оля розморожування \8, особливо, п|сля
перенесення до умов' наближених до ф1з1олог1нних' що мае велике науково-
практичне значення в аопект! отворення запас1в явк кк для довгострокового
збер1гання з меток) под:!.ль1пого кл!н1чного застосування. Результати роботи
можуть бути рекомендован| для розробки нових | вдосконалення 1снутоних
технолог|й кр|оконсервування кл!тинних суспенз1й, а також _ у навч.}льному
прошес! при нитанн1 курс!в лекш!й та п|д час проведення практичних занять
студентам вищих навчальних заклад1в б|олог1чного та медичного проф!лто..



||роте, п1д час опрацтовання дисертац!! до автора виникло дек|лька зауважень та
запитань:

1.

науковому р|вн1. [|ринципових недол!к!в та заува)кень в н!й виявлено не було.

8важато, що в огляд1 л|тератури краще було б б!льцл детально
обгрунтувати виб|р використаних в робот! антиоксидант|в (аскорб!ново|
кислоти' \-ацетил-!-цисте|ну, глутат1ону).

2. в дан|й робот1 вами було використано водорознинн!
антиоксиданти' тому можливо було б доц1льно в подальтп|й робот| застосувати
для кр|оконсеРвування ядровм|сних кл|тин корАово| кров| антиоксиданти !нтло|

природи або можливо сум!тп| р1зних антиоксидант|в.
3. } дисертац|йн|й робот!, в розд|л1 5, дан| представлен| у вигляд!

таблиць, проте для б!льтп легкого сприйняття результат|в краще було б
представити дан1 у вигляд1 щаф!к|в.

4. 9к 1 в буль-як1й робот| маються стил1стичн! помилки' проте вони
не мають принципового характеру.

,[ан! зауваження не змен1пу1оть теоретичного та практичного значення
дано| роботи.

Бисновок. Аисертац1йна робота йакатпово! Флени €вген|вни <Бплив
антиоксидант1в на стан ядровм!сних кл1тин кордово1 кров1 п1д час
кр1оконсервування з кр|опротектором диметилсульфоксидом))' яка виконана у
рамках актуального напряму кр|об!олог||, с завер1пеното' самост1йно
п1дготовленото квап!ф|кац|йното науково1о працето' коща за актуальн|стго,
об'емом, р!внем проведених досл|джень, науковою новизною' теоретичним та
практичним значенням в|дпов1дае вимогам пункт|в 9 та 11 <|1орядку
присудження наукових ступен|в>, затвердженого 1(аб1нетом }м11н!стр!в }кра!ни,
та вимогам дАк мон !кра|ни щодо кандидатських дисерта:{!й, а 1! автор
заслуговуе на присудження наукового ступеня кандидата б1олог1чних наук за
спец1альн]отто 03.00. 19 - кр1об!олог|я.

(андидат б!олог!нних наук,
доцент кафедри х!м!| та б!ох!м!]
1м. проф. Ф. 8. 9ечотк]на
{арк1всько| державно!
зооветеринарно| академ!|

|!!дпио [енисово| Ф.й.
начальник в1дд|лу кадр1
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!. й. йоскаленко


