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Актуальність теми дисертаційної роботи. Не зважаючи на відому 

нейротоксичність фосфорорганічних препаратів, їх інтенсивне використання 

у сільському господарстві на всій планеті не припиняється. Хлорпірифос 

займає одне з чільних місць серед фосфорорганічних пестицидів, які 

найбільш поширені у грунтах, зерні, тощо (John and Shaike, 2015; Bonifacio et 

al., 2017). Зокрема, його вміст у аграрний місцевостях Аргентини становить 

сотні нанограмів на кг зразків грунту чи сільськогосподарської продукції 

(Avila-Vazquez et al., 2018). Більше того, в Україні ринок пестицидних 

препаратів випереджує світові тенденції. Очікувано, реальну загрозу 

тривалого впливу агрохімікати становлять у першу чергу для жінок, які 

несуть основний тягар серед 12 млн аграрних робітників в Украні - («women 

bear the brunt with pesticides”). В Україні смертність населення у сільській 

місцевості фіксується на значно вищому рівні, ніж у міських поселеннях, а 

якщо проаналізувати її причини, то слід визнати, що хвороби системи 

кровообігу, новоутворення та зовнішні причини смерті (у тому числі 

отруєння, розлади психіки та поведінки) є наслідком не лише соціально 

вагомих чинників, але й тривалого використання агрохімікатів. Дослідження 

у Іспанії довели, що суіциди трапляються найчастіше у місцевостях, де 

застосовують фосфоорганічні пестициди (Parron et. al., 1996). При цьому, 

недбалість у користуванні та низька екологічна культура сільського 

населення призводить до того, що слід прогнозувати наслідки впливу не 

лише екологічно реальних концентрацій, але й гостротоксичних ситуацій. 

Хоча оцінка холестеразної активності залишається ключовим чинником 

діагностики дії фосфоорганічних пестицидів, рання терапія пов’язана із 

кисневим забезпеченням тканин. З іншого боку, окисні перетворення є 

ранніми стадіями метаболізму хлорпірифосу з утворенням більш токсичних 

продуктів. Важливо, що навіть через 50 р з початку вживання 

органофосфатів, терапія отруєння цими речовинами малоуспішна, а фатальні 

випадки складають більше, ніж  15 % (Eddleston et al., 2008). Хлорпірифос 

надзвичайно цікавий за структурою органофосфат - це тіонове похідне 

тіофосфатної кислоти що містить атоми хлору, зв’язані з гетероциклом (0-

(3,5,6-трихлорпірідил-2)-0,0-диетилтіофосфат). Відповідно його 

біодеградація може призвести до утворення атомарного хлору, ароматичних 

сполук та інших метаболітів, різноманітних за будовою та механізмом дії, що 

у свою чергу, зумовлює науковий інтерес до виявлення молекулярних 
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механізмів його дії та пошуку чутливих біомаркерів токсичності 

хлорпірифосу, які можна би застосовувати у токсикології та екотоксикології. 

Відтак, поставлена дисертантом мета є принципово важливим, методологічно 

обгрунтованим завданням пріоритетної ваги у оцінці молекулярних основ 

біобезпеки агрохімічного захисту, а обрана стратегія – з’ясування стану 

системи антиоксидантного захисту та функціонування клітин крові – 

теоретично обгрунтована. Використання відомих антиоксидантів, вітамінів А 

та Е, для корекції дії пестициду надає додаткової практичної актуальності 

анонсованому дослідженню. 

Зв'язок теми з державними і галузевими програмами.  

Дисертаційну роботу виконано у рамках науково-дослідних робіт 

Інституту біології тварин НААН за темами: ДР 0111U006136 «Вивчити 

фізіолого-біохімічні особливості метаболізму у тварин під дією окремих 

трофічних і біогеохімічних факторів і розробити методи їх коригування», ДР 

0116U001411 «Вивчити фізіолого-біохімічні механізми токсичної дії 

фосфорорганічних сполук на організм тварин». Ці дослідження виконані 

протягом 2012-2017 рр, що свідчить про державну значимість та тривалий 

період виконання досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у системному 

характері дослідження стану крові за впливу фосфорорганічного пестициду. 

Встановлено вплив на кисень-транспортну функцію гемоглобіну, що є 

важливим теоретичним здобутком з огляду на її алостеричну регуляцію 

органічними фосфатами. Уперше визначено параметри прооксидантно-

антиоксидантного балансу компонентів крові щурів за умов гостротоксичної 

дії хлорпірифосу у різних дозах та часових проміжках. Встановлено 

відповідність між проявами порушення антиоксидантного статусу та ознакою 

нейротоксичності препарату. Важливом доказом впливу хлорпірифосу на 

антиоксидантний захист є демонстрація успішності застосування у якості 

корегуючого засобу комплексу антиоксидантів - вітамінів А та Е. Аналіз 

джерел літератури свідчить про наявність лише фрагментарних досліджень 

такого спрямування у реферованих виданнях. Відтак, новизна результатів, 

представлених у рецензованої дисертації, не викликає сумніву.  

Практичне значення і перспектива роботи полягає у обґрунтуванні 

способу корекції гематотоксичних ефектів хлорпірифосу комплексом 

вітамінів А і Е. Запропоновано показники процесів окисного ураження крові 

та функції еритроцитів як додаткові діагностичні ознаки хлорпірифосної 

інтоксикації, що, проте, потребує більшої конкретики.  

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертації. 

Дисертація виконана на достатньому обсязі експериментального 

матеріалу (120 самцях білих лабораторних щурів) з використанням методів, 

які адекватні меті та задачам роботи та достатньо інформативні. Результати 

досліджень статистично опрацьовані. Наукові положення обгрунтовані, 
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висновки відповідають поставленим задачам та змісту роботи і повністю 

відображають результати. 

Матеріали дисертаційної роботи у повному обсязі відображено у 9 

статтях, з них 7 – у фахових виданнях з біологічних наук (4 одноосібні), 4 

статті опубліковано у наукових періодичних виданнях, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних; а також доповідались на наукових 

конференціях національного та міжнародного рівня (8 тез доповідей). 

Здобувачеві належить суттєвий внесок у плануванні експерименту, його 

виконанні, опрацюванні наукової літератури та отриманих результатів. 

Структура роботи  

Дисертаційну роботу В.П. Росаловського викладено за класичною 

схемою на 161 сторінках комп’ютерного набору. Вона побудована за 

традиційною схемою: складається зі вступу (стор. 16-21), аналітичного 

огляду літератури (стор. 21–45, 20,0 % основної частини), матеріалів і 

методів дослідження (стор. 46–57), розділу 3, присвяченого результатам 

власних досліджень (стор. 58-107), аналізу та узагальнення результатів 

(розділ 4, стор 108-129), завершується шістьма висновками та списком 

використаної літератури (292 найменування, з яких 207 ‒  латиницею). 

Співвідношення та обсяг окремих частин роботи відповідають вимогам до 

оформлення дисертації, затвердженим МОН України. Результати роботи 

проілюстровано 16 рисунками та 25 таблицями.  

Аналіз змісту дисертаційної роботи. У Вступі автор обгрунтовує 

актуальність дослідження показників антиоксидантного статусу та 

функціональної активності крові для розуміння механізмів впливу 

органофосфатів, зокрема поширеного гербіциду хлорпірифосу, на тваринний 

організм. Дисертант коректно формулює мету і задачі дослідження. Перелік 

положень, які мають наукову новизну та практичне значення, загалом 

відповідає суті виконаної роботи.  

Огляд літератури сконцентровано на токсикологічній характеристиці 

хлорпірифосу (1.1, 1.3). У ньому також розглядаються механізми розвитку 

окисного стресу за впливу хлорпірифосу (1.2), а також способи його корекції 

(1.4). Слід відзначити, що всі підрозділи змістовні, безпосередньо стосуються 

теми дисертації, мають аналітичний та критичний характер та аргументують 

молекулярні механізми та функціональні групи, що можуть бути вразливим 

до впливу чинника у широкого кола тваринних організмів. Огляд свідчить, 

що автор ретельно вивчив сучасну наукову літературу та систематизував 

інформацію. Розділ завершується узагальненням, яке обґрунтовує 

актуальність дисертаційної роботи і визначає основні напрямки досліджень 

системи крові. 

У розділі «Матеріали і методи дослідження» подано схеми проведення 

експерименту та детальний опис методів дослідження.  

Представлена робота використовує напрацьовану у науковому 

колективі схему експерименту щодо формування модельних груп, доз 

чинника та методів дослідження. Дисертант використав класичні методи 



4 

 

спектрофотометричного аналізу активності та концентрації чинників 

антиоксидантного захисту, продуктів окисного ураження, стабільності 

мембран, а також оптичні методи аналізу клітинного складу крові. У розділі 

вказано всі важливі деталі проведення експерименту та верифікації його 

якості. Поряд з цим, залишаються незрозумілими деякі деталі, які будуть 

зазначені у переліку недоліків. 

У розділі ІІІ Результати власних досліджень фактичний матеріал 

систематизовано згідно доз токсиканту та його поєднання з корегуючими 

чинниками. Дисертант доводить, що обрана гостротоксична доза 50 мг/кг 

(Підрозділ 3.1). викликає типові ознаки нейротоксичності – різке зменшення 

холінестеразної активності у перші 45 хв після отруєння. Визначення 

показників системи антиоксидантного захисту демонструє її чутливість до 

впливу хлорпірифосу, що проявляється у фазному характері змін більшості 

показників з різним  діапазоном чутливості. Не зважаючи на значне 

зростання рівня низькомолекулярних тіолів (більше як удвічі у перші 15 хв), 

вміст продуктів ПОЛ  також зазнавав стійкого зростання, що свідчить про 

значний ступінь ураження еритроцитів.  

Гематологічні показники також зазнавали змін у динаміці отруєння, 

проте у меншому діапазоні. Цікавий, на наш погляд, результат був 

продемонстрований при оцінці спорідненості гемоглобіну до кисню ‒  

зменшення цього показнику (що може бути ознакою безпосереднього впливу 

чинника, оскільки за такий період наслідки змін еритропоезу не 

проявляються) та змінами кооперативності субодиниць (зміни коефіцієнта 

Гілла). Проте кількісного виміру цього коефіцієнту не подано (Рис. 69). 

Загалом, відзначено фазний характер і високу чутливість системи крові за 

впливу 50 мг/кг маси хлорпірифосу у гостротоксичному експерименті. 

У підрозділі 3.2. «Прооксидантно-антиоксидантна рівновага та 

функціональний стан крові щурів за дії ХПФ у дозі 30 мг/кг» відображено 

результати спостереження за показниками крові щурів у динаміці протягом 

10 діб. За цих умов було доведено типове для фосфоорганічного препарату 

пригнічення у всі терміни (з максимумом на 1 добу) холінестеразної 

активності та встановлено порушення прооксидантно-антиоксидантного 

балансу еритроцитів, їх здатності до гемолізу та зміна спорідненості 

гемоглобіну до кисню. Як і за короткочасного впливу дози 50 мкг/кг, 

каталаза виявилась, на наш погляд, найменш вразливим ензимом 

антиоксидантного захисту, тоді як система глутатіону є найбільш чутливою 

за умов експерименту. Дослідження кривих гемолізу показало найбільші 

зміни протягом першої доби та ознаки неоднорідності популяції еритроцитів 

у наступні строки, що, очевидно, пов’язано з оновленням популяції. 

Цікавими видаються результати аналізу кривих оксигенації гемоглобіну, 

які свідчать про істотне зменшення спорідненості до кисню у динаміці 

впливу хлорпірифосу протягом 10 діб. На нашу думку, причиною цього може 

бути зміна у віковому розподілі у популяції еритроцитів чи безпосередній 

регуляції клітинними метаболітами. 
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Згідно даних, представлених у підрозділі 3.3 «Прооксидантно-

антиоксидантна рівновага та функціональний стан крові щурів за дії 

ХПФ у дозі 70 мг/кг та комплексу вітамінів А та Е», за корегуючого впливу 

комплексу вітамінів протягом 12 год, ознаки нейротоксичності не зникали. 

Поряд з цим, автором отримані цікаві дані про вплив поєднаної дії 

хлорпірифосу та антиоксидантів на систему крові щура. А саме, 

спостерігалась нормалізація показників антиоксидантного захисту, зменшення 

дисбалансу активностей ензимів та рівню низькомолекулярних тіолів, а також 

морфологічних показників картини крові, резистентності мембран 

еритроцитів. Цікаво, що комплекс вітамінів зменшує активність СОД у обох 

експозиціях та, за спільної дії різко зменшує активність глутатіонпероксидази. 

Дія антиоксидантів проявилася найбільше у зменшенні утворення продуктів 

пероксидації ліпідів (ТБК-АП). Властиве дії хлорпірифосу зменшення 

спорідненості гемоглобіну до кисню не втрачається за комплексної дії, що, на 

нашу думку, є ознакою безпосереднього впливу цього чинника на молекулу 

гемоглобіну. 

У підрозділі 3.4. «Прооксидантно-антиоксидантна рівновага та 

функціональний стан крові щурів за попереднього введення комплексу 

вітамінів А та Е за 5 діб до інтоксикації ХПФ у дозі 90 мг/кг» 

розглядаються більш віддалені наслідки впливу гербіциду на систему крові 

щура. Отримані результати свідчать, що, не зважаючи на збільшення дози 

хлорпірифосу, за тривалої дії вітаміни нейтралізують його нейротоксичність. 

Аналіз чинників антиоксидантного захисту також засвідчує позитивний 

ефект такої схеми введення вітамінів. Важливо, що спорідненість 

гемоглобіну до кисню має найбільш консервативні зміни за впливу 

хлорпірифосу, що автор справедливо, на нашу думку, пояснює що 

перебудовою гем-лігандних взаємодій (с. 105). 

Відтак, у різних експериментальних схемах дисертантом отримано 

низку фактів, що свідчать про спільні закономірності впливу хлорпірифосу та 

виявляють оптимальні умови корекції його токсичності вітамінним 

комплексом. 

За обраної дисертантом схеми викладу результатів дослідження Розділ 4 

набуває особливої ваги, оскільки у ньому дається інтегрований аналіз, що 

об’єднує опис реакцій одного і того ж показника за різних схем досліду. 

Дискусія базується на грунтовному і максимально наближеному до теми 

роботи аналізі даних літератури. Такий рівень обговорення засвідчує уміння 

співставляти факти, аналізувати їх та наукову ерудицію дисертанта. Імпонує 

обізнаність дисертанта з сучасною науковою літературою щодо 

функціонування системи крові та його регуляції у екстремальних умовах. 

 

Автор формулює шість висновків, які у інтегральний спосіб 

відображають сутність отриманих результатів і відповідають поставленим 

задачам.  
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Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та 

оформлення 

Принципових недоліків у роботі мною не виявлено, але є низка питань 

дискусійного характеру та зауважень до оформлення. 

1. При формулюванні практичної значимості роботи перелік ознак, що 

«мають практичне значення як додаткові діагностичні ознаки хлорпірифосної 

інтоксикації», має декларативний характер. 

2. Дисертант аналізує коефіцієнт Гілла, але незрозуміло, як він його 

обраховує і як використовує для оцінки рівню кооперативності у 

функціонуванні гемоглобіну. 

Зауваження та питання до методів та схеми дослідження.  

3. Чому було використано різні часові інтервали для дослідження впливу 

різних доз хлорпірифосу? 

Відсутність даних про вміст окисненого глутатіону зменшує інформативність 

результатів про систему глутатіону як мішень впливу хлорпірифосу. Крім 

того, метод визначення глутатіону насправді це неензимний метод 

визначення кислоторозчинних тіолів, оскільки не використовували 

глутатіонредуктазу. 

4. Як співвідносяться вжиті умови інтоксикації з екологічно реальними? 

5. Що являє собою коефіцієнт у розрахунку та поправка на каламутність 

проби при визначенні активності холінестерази та наскільки специфічний 

цей метод, який продукт поглинає світло за вказаної довжини? 

6. Чи додавали в інкубаційну суміш інгібітори протеолізу? 

7. Обчислювати активність ензимів еритроцитів в розрахунку на протеїн 

некоректно для гемоглобін-вмісних зразків. Розрахунок на протеїн, 

визначений за методом Лоурі, можливий для відмитих мембран еритроцитів 

наприклад, Surappan Rajasekaran та інш, Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - 

Molecular Basis of Disease, 2004 ), а для гемолізатів слід перераховувати на 

вміст гемоглобіну (загальний) або кількість еритроцитів (що було 

реалізовано автором лише у окремих випадках). 

8. Чи варто було визначати чотири контролі у досліді 3.1., якщо 

відмінності у часі між дослідами становили не більше години? Які 

відмінності очікувалися за такий короткий проміжок часу, щоби використати 

15 (!) зайвих тварин. На нашу думку, зміни у динаміці слід було показувати 

за допомогою графіка, у якому вихідна точка слугує контролем. 

9. Опис результатів переобтяжений уточненням вірогідності для кожного 

показника, що, до того ж повторює інформацію рисунків (Рис. 3.1). 

10. Недбалості у термінології: Слід вживати «АФК», а не «АФО», оскільки 

йдеться про відновлення молекули кисню і продукти його часткового 

відновлення. Невдалий вираз (С 70): «мали лише статистично недостовірні 

відмінності» - тобто не мали відмінностей. Не уніфіковані одиниці вимірів 

(табл 3.23, 3.24: мкмоль GSH/мг, мкмоль/ хв мг Hb, у.о./ мг протеїну), 

трапляються некоректні числові вирази (1,298±0,72). Lanistes carinatus (С. 

33)– це не слимак, а равлик – він має черепашку. Коефіцієнт мілімолярної  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925443903001911#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09254439
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09254439
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