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«Вплив гліфосат-резистентної генетично модифікованої сої на показники 

білкового обміну та антиоксидантну систему щурів», подану до захисту 
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Актуальність теми дисертації

Представлена до захисту дисертаційна робота присвячена дослідженню 

довготривалого впливу генетично-модифікованої гліфосат-резистентної сої, 

обробленої і необробленої гліфосатвмісним гербіцидом Раундапом та самого 

Раундапу на показники протеїнового обміну, продуктивність, постнатальний 

розвиток, масометричні характеристики та стан антиоксидантної системи щурів 

трьох поколінь.

Відомо, що одним зі шляхів забезпечення людства харчовими продуктами є 

використання генетично модифікованих рослин, зокрема таких важливих 

сільськогосподарських культур як соя. Соя, насамперед, є цінним джерелом 

збалансованих за амінокислотним складом протеїнів для харчових технологій. 

Трансгенна соя лінії GTS 4-3-2 проявляє стійкість до поширеного в сільському 

господарстві гербіциду Раундапу. Це дозволяє значно підвищити урожайність сої, 

але при застосування гербіциду виникає необхідність вивчення її безпечності для 

здоров’я споживачів.

У зв’язку із сказаним тема дисертаційної роботи Чорної Ірини Віталіївни 

«Вплив гліфосат-резистентної генетично модифікованої сої на показники 

білкового обміну та антиоксидантну систему щурів» є актуальною і має 

теоретичну і практичну цінність.



Зв’язок роботи з науковими програмами і темами

Дослідження, що увійшли до складу дисертаційної роботи Чорної Ірини 

Віталіївни були виконані впродовж 2013-2019 років та є частиною наукової 

тематики кафедри біотехнології і екології Чернівецького факультету 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та 

Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України 

(ДР № 0116U001268); завдання 28.00.01.10 Ф «Вивчити біохімічні показники під 

час згодовування гліфосат-резистентної генетично модифікованої сої у трьох 
поколіннях щурів».

Обгрунтованість, достовірність і новизна наукових положень 
дисертації

Мета і завдання дисертаційної роботи відповідають загальному плану 

теоретичних і експериментальних досліджень. Сформульовані дисертантом 

наукові положення і висновки є науково обґрунтованими, підтверджені 

результатами аналітичного огляду літератури, експериментальними

дослідженнями з використанням сучасних методів.

Матеріал викладено послідовно, логічно у відповідності з поставленими 

метою та завданнями. Достовірність наведених результатів та висновків 

підтверджується використанням адекватних методів, а також статистичним 
опрацюванням результатів.

Чорною І. В. вперше досліджено довготривалий комплексний вплив 

гліфосат-резистентної генетично модифікованої сої та гербіциду Раундапу на 

організм щурів, а саме на масометричні показники, репродуктивну здатність 

самок щурів, показники протеїнового обміну, стан антиоксидантної системи. 

Зокрема, встановлено, що генетично модифікована соя і вказаний гербіцид 

викликають порушення функціонального стану печінки, ниркову недостатність. 

Вперше з’ясовано, що Раундап підвищує інтенсивність вільнорадикальних 

процесів, знижує активність ензимів антиоксидантного захисту.



Практичне значення отриманих результатів досліджень

Отримані авторкою результати є науковим обґрунтуванням для оцінки 

антропоекологічного ризику від використання траксгенної гліфосат-резистентної 

сої та гліфосатвмісних гербіцидів.

Результати роботи знайшли відображення при викладанні окремих тем на 

курсах підвищення кваліфікації вчителів біології, хімії, екології та 

природознавства Інституту післядипломної педагогічної освіти в місці Чернівці.

Повнота викладу результатів в опублікованих працях

Основні результати дисертаційної роботи достатньо повно представлені у 

дев’яти статтях, з яких сім статей опубліковані у фахових наукових виданнях 

України. Одна стаття входить до міжнародної наукометричної бази Web of 

Science.

Результати дисертації апробовані на дванадцяти Всеукраїнських і 

міжнародних конференціях.

Опубліковані праці підтверджують та ідентично відображають результати 
досліджень.

Відповідність дисертації встановленим вимогам

Дисертаційна робота викладена на 21S сторінках друкованого тексту. 
Складається з вступу, огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, 

результатів досліджень, розділу аналізу та узагальнення результатів, висновків, 

списку використаних джерел (185 найменувань, у тому числі 32 латиницею). 

Дисертація проілюстрована 79 рисунками, містить 15 таблиць і 2 додатки.

Стиль подачі отриманих результатів досліджень, наукових положень та 

висновків відповідають вимогам до дисертаційних робіт. Наведені в дисертації 

результати відповідають паспорту спеціальності 03.00.04 -  біохімія та профілю 

спеціалізованої вченої ради К 35.368.01 Інституту біології тварин НААН України.

Автореферат за змістом та викладом відповідає дисертаційній роботі.



Зауваження та дискусійні положення дисертаційної роботи

1. Тема дисертаційної роботи звучить «Вплив гліфосат-резистентної 

генетично модифікованої сої на показники білкового обміну та 

антиоксидантну систему щурів», проте у вступі основна увага звернена на 

обґрунтування необхідності дослідження гербіциду Раундапу та його 

діючої речовини гліфосату на обмінні процеси, репродуктивну функцію і 

розвиток організму.

2. Чи не доцільніше було б використовувати як контроль сою сорту, з якого 

було отримано генетично модифіковану гліфосат-резистентну лінію сої GTS 

40-3-2? Використана в роботі соя сорту Чернівецька 9 відрізняється вмістом 

протеїну. Це може ускладнювати інтерпретацію відмінностей між впливом 

сої сорту Чернівецька 9 і трансгенної сої на показники обміну протеїнів.

3. В дисертаційній роботі визначення протеїнових фракцій сироватки крові 

проведено нефелометричним методом. Цей метод базується на 

світлорозсіюючій здатності протеїнів і не є високоточним. Чому автором не 

було використано кількісний електрофорез, який традиційно застосовують 
для таких досліджень?

4. Яким чином вміст гліфосату в раціоні IV і V груп тварин корелює з 

відмінностями у впливі на показники обміну?

5. В розділі «Матеріал і методи досліджень» відсутнє обґрунтування вибору 

концентрації гербіциду Раундапу і його кількості в раціоні V групи щурів.

6. В огляді літератури можна було б скоротити загальновідомі дані щодо 

аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази. Це ж стосується 

класичної інформації про біологічне значення показників системи 

антиоксидантного захисту.

7. У роботі зустрічаються технічні, стилістичні помилки, не зовсім коректні 

вислови: «...традиційна соя...» (с. 24), «...сира соя...» (с. 25), «...падіжу 

курчат...» (с. 37), «...нирків і печінки...» (с. 39) та інші.
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Вказані зауваження і запитання мають здебільшого рекомендаційний 

характер і не впливають на загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи 

Чорної І.В.

Висновок

Дисертаційна робота Чорної Ірини Віталіївни «Вплив гліфосат-резистентної 

генетично модифікованої сої на показники білкового обміну та антиоксидантну 

систему щурів» є завершеною науковою працею і за актуальністю тематики 

досліджень, науково-методичним рівнем їх виконання та обґрунтованістю 

отриманих висновків відповідає вимогам п. п. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №567 від 

24.07.2013 року, (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів 

України від №656 від 19.08.2015 р., №1159 від 30.12.2015 р. та №567 від 

27.07.2016 р.), а її авторка Чорна Ірина Віталіївна заслуговує на присвоєння 

наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 -  
біохімія.
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