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Відзив офіційного опонента 

 

на дисертаційну роботу Романько Марини Євгенівни «БІОХІМІЧНА І 

ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЇ НАНОЧАСТИНОК 

МЕТАЛІВ НА КЛІТИНИ ЕВКАРІОТИЧНИХ ТА ПРОКАРІОТИЧНИХ 

ОРГАНІЗМІВ», 

поданої до захисту на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук  

за спеціальністю 03.00.04 - біохімія. 

 

Дисертаційна робота Романько М.Є. присвячена актуальній проблемі – 

оцінці потенційних ризиків дії метал-вмісних наночастинок на клітини про- і 

евкаріотичних організмів. Таку оцінку здійснено на рівні біомолекул (активність 

ензиматичних систем), клітин, тканин і органів, а також цілого організму. 

Біохімічні механізми здійснення токсичних ефектів таких наночастинок вивчені 

недостатньо і залишаються суперечливими, що зумовлено різною біологічною 

активністю металу в їх складі, їх концентрацією і розміром. Така невизначеність 

може частково бути обумовлена тим, що наночастинки різного хімічного 

походження можуть діяти як прооксиданти через їх мембранотоксичну дію, або 

як антиоксиданти, що впливає на їхню цитотоксичну дію. Цитотоксична дія 

різних наночастинок може бути зумовлена не лише пошкодженням цілісності 

плазматичної мембрани, але й інгібуванням синтезу АТР і процесів дихання, а 

також окисненням глутатіону, тіольних груп білків і пероксидним окисненням 

ліпідів і пов’язаним з цим оксидативним стресом. Усі ці питання розглядаються 

у дисертаційній роботі Романько М.Є. Враховуючи зростання інтенсивності 

використання наноматеріалів у біотехнології, медицині і сільському 

господарстві, рецензовану роботу слід визнати актуальною і такою, що має й 

потенційне практичне значення, зокрема для оцінки біологічних наслідків дії 

існуючих і створюваних наноматеріалів, які містять в своєму складі метали.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано у Національному науковому центрі «Інститут 

експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» протягом 2006-2017 р.р. 

згідно з тематичними планами наукових досліджень названого центру в рамках 

кількох науково-дослідних тем. Дисертанткою не вказано роки виконання тем 

ДР 0111U000800 і ДР 0111U000801. Враховуючи той факт, що захищається 

докторська дисертація, доцільно було вказати, в яких із зазначених тем 

дисертантка була керівником н-д роботи, чи відповідальним виконавцем.  

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі проведене 

порівняльне дослідження цитотоксичної, генотоксичної і мембранотоксичної дії 

на евкаріотичні клітини, а також на клітин бактерій з боку метал-вмісних 

наноматеріалів залежно від діаметру їхніх частинок. Таке дослідження 

дозволило виявити, за яких розмірів частинки є біосумісними, а за яких розмірів 

вони набувають токсичної дії. Доказами для зроблених висновків тут слугували 

показники процесів пероксидного окиснення ліпідів і окиснювальної 
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модифікації білків, рівень каталазної активності та антиоксидантної активності, 

активність мембранних АТР-аз і дихальна активність клітин.  

Варто відзначити, що дисертанткою встановлений індивідуальний 

характер змін перелічених вище показників для різних штамів мікроорганізмів у 

межах одного таксономічного виду. З одного боку, така індивідуальна дія є дуже 

цікавою, але, з іншого боку, вона не одержала в роботі прямого 

експериментального пояснення і тому викликає певні застереження щодо її 

вірності. 

Доведено, що за впливу суміші метал-вмісних наночастинок на організм 

щурів залежно від дози (0,3 мг/кг маси тіла) і тривалості введення (30 діб) 

виникає адаптивна реакція, тоді як за впливу солей відповідних металів така 

реакція не виникає.  

Виявлено токсичну дію суміші метал-вмісних наночастинок у дозі 

4,0 мг/кг і солей відповідних металів у дозі 0,3 мг/кг маси тіла, починаючи з 15-ї 

і 30-ї діб введення. Така токсичність супроводжується розвитком стану 

імуносупресії і гепатотоксикозу, що може бути пов’язане з індукцією 

оксидативного стресу, пов’язаним із адаптаційною мобілізацією ресурсів 

енергетичного обміну.  

Цікавим фактом є виявлена у дисертаційній роботі здатність 

наночастинок, що містять золото чи срібло, впливати на утворення біомаси 

Escherichia spp., Pasteurella spp. і Salmonella spp. після ліофілізації/регідратації.  

Наукова і науково-практична цінність роботи. Використовуючи 

результати дослідження генотоксичної дії метал-вмісних наночастинок за 

допомогою методу «ДНК-комет», розроблено Рекомендації «Оцінка біобезпеки 

наноматеріалів органічної та неорганічної природи методом визначення 

генотоксичності лужним гель-електрофорезом ізольованих клітин» (НМР 

Держкомітету з ветеринарної медицини України, протокол № 3 від 

20.07.2009 р.).  

За результатами визначення цитотоксичного впливу наночастинок, що 

містять золото чи срібло, за біохімічними маркерами розроблено Рекомендації 

«Методи оцінки інтенсивності перекисного окиснення ліпідів та його регуляції у 

біологічних об’єктах» (НМР Держкомітету з ветеринарної медицини України, 

протокол № 1 від 20.12.2007 р.).  

Результати системного визначення біохімічних параметрів токсичності 

та/або біосумісності метал-вмісних наночастинок у лабораторних тварин 

узагальнено в Рекомендаціях «Токсико-біохімічна оцінка наночасток металів, як 

потенційних компонентів біопрепаратів і кормових добавок, за показниками 

безпеки в експериментах in vivo» (НМР Держветфітослужби України, протокол 

№ 1 від 21.12.2012 р.). 

Експериментально доведена здатність колоїдних дисперсій наночастинок, 

що містять золото чи срібло у визначеному діапазоні концентрацій стимулювати 

накопичення біомаси клітин Bacillus spp., Esherichia spp., Pasteurella spp. і 

Salmonella spp. Цей факт запропоновано враховувати під час культивування 
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прокаріотичних організмів. Разом з тим, практична рекомендація дисертантки 

використовувати такі наночастинки як кріопротектори під час зберігання цих 

мікроорганізмів у ліофілізованому стані вимагає додаткового 

експериментального обгрунтування. 

Мета роботи – чітко сформульована і ставить головними пріоритетами: 1) 

визначити залежність біохімічної і цитотоксичної (для клітин евкаріотичних і 

прокаріотичних організмів) дії колоїдних дисперсій метал-вмісних наночастинок 

від розмірів цих частинок; 2) обґрунтувати біосумісність і корисність 

використаних наночастинок при отриманні біомаси клітин мікроорганізмів та 

під час їх зберігання у ліофілізованому стані. 

У роботі вирішували 11 завдань, що свідчить про масштабність 

проведених досліджень. 

Під час виконання дисертаційної роботи дисертантка використала великий 

арсенал методів дослідження, що адекватні спеціальності 03.00.04 – біохімія. 

Крім того, у роботі використані деякі фізико-хімічні, цитогенетичні і 

мікробіологічні методи дослідження.   

За результатами досліджень авторкою зроблено 13 висновків і 

запропоновано 3 практичні рекомендації, які базуються на одержаних 

експериментальних даних.  

У списку робіт, опублікованих за результатами дисертаційної роботи, 

налічується 2 колективні монографії, 21 стаття у фахових наукових виданнях, у 

т.ч. 4 статті у міжнародних журналах. Крім того, опубліковано 4 статті інших 

держав, включені до науково-метричних баз, і 8 статей, опублікованих у 

нефахових наукових виданнях України. Також одержано 4 Патенти України на 

корисну модель і видано 3 Методичні рекомендації. Результати роботи пройшли 

обговорення, за яким опубліковано 15 тез доповідей на вітчизняних і 

міжнародних наукових конференціях.  

Разом з тим, лише 5 статей опубліковані в академічних періодичних 

виданнях, з них лише 1 стаття - в Українському біохімічному журналі, 1 стаття - 

в журналі Біополімери і клітина і 3 статті - в журналі Біотехнологія. На цю 

обставину (науковий рейтинг журналів, в яких друкуються результати роботи) 

дисертантці необхідно звернути особливу увагу в її майбутній роботі.  

Особистий внесок здобувача досить чітко прописаний у коментарях до 

цитованих публікацій за темою дисертаційної роботи.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційну роботу написано за 

традиційною схемою, в якій, у цілому, дотримані пропорції щодо об’ємів 

окремих підрозділів докторських дисертацій. Дисертація складається зі вступу, 

огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, результатів експериментальних 

досліджень, узагальнення результатів досліджень та їх аналізу, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел літератури (налічує 617 

найменувань) і 9-ти додатків. Основний зміст дисертаційної роботи викладений на 

325 сторінках. Робота добре ілюстрована 47 таблицями і 67 рисунками, що 

підкреслює її великий об’єм. 



 4 

Вступ. Тут охарактеризовано наукову проблему виконаної роботи, 

зокрема обґрунтовано актуальність теми.  

Огляд літератури (стор. 35-98) містить інформацію про основні напрямки 

використання наноматеріалів у біології і медицині. Тут коротко описані способи 

одержання деяких наночастинок, що містять метали, наведені механізми їхньої 

біологічної дії. Крім того, тут показані біологічні наслідки дії наночастинок, що 

призводять до їхньої цито- і генотоксичної дії. У підрозділі 1.6 проведений 

аналіз даних літератури і сформульовані основні напрямки експериментальних 

досліджень.  

Матеріали і методи дослідження (стор. 99-132). У рис. 2.1. наведено 

детальну схему проведення дослідження, в якому використано 10 видів 

мікроорганізмі, для багатьох з яких використано кілька різних штамів, а також 2 

лінії (U937 і CHO-R1) клітин ссавців і 224 особини статево-зрілих щурів-самців 

лінії Wistar.  

У роботі досліджено біологічну дію 8-ми типів наночастинок, які містять 

різні метали. Ці наночастинки мали різні розміри. Деякі з них були закуплені у 

відомих західних фірм, тоді як інші були синтезовані відповідно до описаних 

методів.  

Схему досліджень із використанням мікроорганізмів наведено на рис. 2.6 

(стор. 108). На стор. 116-127 описані методи дослідження евкаріотичних клітин, 

на стор. 127-129 – дослідження прокаріотичних клітин, а на стор. 130-131 – 

дослідження матеріалу, одержаного від лабораторних тварин (щури).  

Результати експериментальних досліджень (стор. 133-285). Розділ 3 

складається з 2-х підрозділів – 3.1 (10 під-підрозділів) і 3.2 (6 під-підрозділів). 

Логістика представлення основних матеріалів експериментальних досліджень є не 

завжди послідовною, якщо враховувати моделі прокаріотичних та евкаріотичних 

клітин. На нашу думку доцільно було б розібратися спочатку з клітинами 

евкаріотичних організмів, у т.ч. в складі тканин і органів щурів, а тоді перейти до 

розгляду клітин бактерій. Тим більше, що результати подібних досліджень, 

проведених з використанням про- та евкаріотичних клітин, часто суттєво різняться 

між собою.  

Узагальнення результатів досліджень та їх аналіз (стор. 286-334). Аналіз 

результатів дисертаційної роботи, їх обговорення та узагальнення представлені аж 

на 48 сторінках! Це свідчить про дуже детальний аналіз і в цьому великий плюс 

роботи, разом з тим читати, а тим більше сприймати результати проведеного 

аналізу надзвичайно важко, адже 48 сторінок йдуть суцільним текстом, без жодних 

підрозділів, без узагальнювальних схем, таблиць чи рисунків. Авторці доцільно 

було розширити схеми проведених досліджень, наведених у Розділі «Матеріали і 

методи дослідження», наповнивши їх новим змістом, а саме результатами аналізу 

дисертаційної роботи. Тобто треба було текст цього розділу роботи доповнити 

графічним матеріалом, який краще сприймається, ніж звичайний машинописний 

текст.  
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Висновки (13 пунктів) роботи є чітко сформульованими із наведенням 

кількісних, а не лише якісних показників виявлених змін. Висновки зроблені на 

основі аналізу достатньої кількості експериментальних даних й адекватних 

методів їх статистичної обробки. Зроблені висновки логічно випливають з 

одержаних результатів досліджень. Разом з тим, хотілося б побачити при 

формулюванні висновків не лише аналітичну роботу авторки з констатації 

виявлених змін чи вичислених показників, але такої її синтетичну роботу, що 

повинна полягати у формулюванні певних об’єктивних закономірностей, 

виявлених на підставі аналізу одержаних результатів дослідження.  

Крім висловлених вище зауважень до окремих частин дисертаційної 

роботи, в опонента є й інші зауваження, у т.ч. редакційні, а також ряд запитань 

і побажань, які викладені нижче. 

1. Авторка часто використовує в тексті дисертаційної роботи термін-штамп 

«структурно-функціональні показники»: показники бувають або 

структурними, або функціональними. 

2. Визначення «Об’єкту» і  «Предмету» дослідження мало різняться: ці 

визначення необхідно було сформулювати відповідно до вимог ДАК МОН 

України. 

3. У розділі «Результати експериментальних дослідження» та в деяких інших 

розділах дисертаційної роботи розміри наночастинок наведені зі знаком 

приблизно. Проте, оскільки в роботі оцінювали вплив саме розміру 

наночастинок на показники їх цитотоксичної дії у різних клітинних 

системах, правильно було б вказувати діапазон розмірів досліджуваних 

наночастинок, адже токсичну дію могли спричиняти саме частинки з 

крайніми значеннями їхніх розмірів. 

4. Не зрозуміло, чому тривалість дії наночастинок in vitro становила 18 

годин. Оскільки клітинний цикл клітин ссавців триває 20-24 години, 

зазвичай, використовують часові точки 24, 48, 72 години за тривалої дії 

тих чи інших чинників, або 1, 3, 6, 12 годин – за їх короткотривалої дії. 

5. Зазвичай, цитотоксичну дію різних чинників оцінюють, використовуючи 

тест виключення з клітин барвника трипанового синього чи МТТ-тесту, 

тоді як в роботі чомусь переважають інші методи тестування 

цитотоксичної дії наночастинок. 

6. Не зовсім логічним є порядок викладу матеріалів, наведених у розділі 

«Результати дослідження». Ці матеріали доцільніше було викласти не за 

принципом використаних методів дослідження, як це зроблено в 

дисертаційній роботі, а за розглядом різних експериментальних моделей 

дослідження – спочатку клітини ссавців (результати біохімічних змін і 

генотоксичної дії), потім результати дослідження з використанням 

експериментальних тварин і, в кінці, результати дослідження з 

використанням як моделі мікроорганізмів. Адже, як видно з роботи, 

результати, одержані з використанням евкаріотичних і прокаріотичних 

клітин, не завжди можна порівнювати. У той же час, у дисертаційній 
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роботі автор кілька разів переключається з аналізу результатів вивчення 

тваринних клітин на аналіз мікроорганізмів і навпаки.  

7. Інше зауваження стосується послідовності викладу результатів, одержаних 

під час дослідження біохімічних змін і генотоксичної дії за впливу 

наночастинок. Логічно було розпочати цей виклад з аналізу АТФ-азних 

активностей в мембранних фракціях, тоді розглянути активність 

цитозольних ензимів, після чого братися до аналізу генотоксичної дії. У 

той же час у дисертаційній роботі все навпаки – спочатку наведені 

результати генотоксичної дії, які, очевидно, є похідними від змін, що 

відбуваються на поверхні клітин і в їх цитозолі.  

8. За результатами, наведеними на Рис. 2, дія золотих наночастинок 

супроводжується значним пошкодженням ДНК, тоді як дія срібних 

наночастинок (Рис. 3а порівняно з Рис. 3г) не викликає такого 

пошкодження ДНК. Питання – як пояснити такі результати, виходячи із 

загально відомих даних про більшу генотоксичну дію срібних 

наночастинок порівняно з золотими наночастинками. Крім того, чому на 

Рис. 3 не вказані розміри використаних наночастинок, якщо вони такі 

важливі для визначення сили їх дії? 

9. Вище вже згадувалося про «дивні» відмінності між 4-ма штамами E. сoli 

за дії на їх клітини золотих і срібних наночастинок однакового розміру 

(приблизно 30 нм). Якщо за критерій біологічної дії брати такий 

універсальний показник перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ), як вміст 

малонового діальдегіду, то в роботі наведені наступні результати впливу 

згаданих наночастинок: штам 54 – результати впливу є «класичними», 

тобто золоті наночастинками не впливають на вміст цього показника ПОЛ, 

а срібні наночастинки є дуже прооксидатними; штам 25 – як золоті, так і 

срібні наночастинки викликають суттєве зниження вмісту малонового 

діальдегіду в клітинах бактерій; штам 24 – ні золоті, ні срібні 

наночастинки не впливають на вміст МДА в клітинах бактерій; штам 20 – 

золоті і срібні наночастинки виявляють незначне (за даними автора роботи 

– статистично вірогідне) зниження вмісту МДА в клітинах бактерій. 

Питання - як пояснити одержані результати дослідження.   

10. Не проведено порівняльного аналізу результатів змін прооксидатної та 

антиоксидантної систем чи змін інших біохімічних показників в клітинах 

ссавців і бактерій, які дисертантка вирішила поєднати у своїй роботі. 

Наприклад, на рис. 7 автореферату наведені дані про рівень каталазної 

активності в плазмі крові щурів за дії метал-вмісних наночастинок, а на 

рис. 11 автореферату наведені дані про таку активність в мембранних 

фракціях різних штамів бактерій. Авторці доцільно було б сказати, що 

було спільного і відмінного в результатах цих експериментів з 

використанням клітин ссавців і бактерій. Подібний аналіз можна було б 

здійснити і щодо активностей АТФ-аз, визначених в клітинах ссавців і 

бактерій. 
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