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Пошук нових біологічно-активних сполук, що мають властивості 

антибіотиків є однією з найважливіших задач медицини та фармакології. 

Особливу увагу при цьому потрібно зосереджувати на специфічності дії та 

безпечності майбутніх фармпрепаратів для організму людини, відсутності 

виражених побічних ефектів тощо. Тому ключовим завданням при розробці 

нових антибіотиків є з’ясування їхніх біофізико-хімічних характеристик і 

ефектів на клітинному рівні. В цьому аспекті нагальним є дослідження впливу 

цих речовин на процеси ліпопероксидації, стан антиоксидантної системи та 

функціонування іон-транспортувальних систем біомембран. Слід підкреслити, 

що реакції ланцюгового окиснення ліпідів та транспортувальні ензими 

субклітинних мембранних структур є важливими індикаторами токсичності 

екзогенних сполук та інтенсивності розвитку патологічних станів. 

Серед сучасних антибіотиків, які впроваджуються в фармакопею України 

досить перспективним є синтезований у Львівському медичному університеті 

імені Данила Галицького флуренізид. Цей препарат володіє 

протитуберкульозною, антихламідійною, противірусною дією, а також має 

імуномодулюючі, антиоксидантні, гепатопротекторні та протизапальні 

властивості. Хоча зазначена речовина вже вироблялась та використовувалась 

для лікування туберкульозу, механізми її дії на організм пацієнтів до кінця не 

з’ясовані, так як і ступень токсичності. Особливий ризик може становити 

застосування флуренізиду для зародка у випадку прийому препарату вагітними 

жінками. Не вивчено вільнорадикальні, мембрано-асоційовані процеси, що 

відбуваються в клітинах за відносно тривалої дії цієї сполуки, зокрема і на 

ранніх етапах онтогенезу. Слід відмітити, що класичними маркерами дії 

патологічного чинника на еукаріотичні клітини є вміст продуктів пероксидного 
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окиснення ліпідів, зміни активності центрального ензиму, який генерує 

трансплазмалемні градієнти потенціалутворювальних іонів Na+,К+-АТРази, стан 

систем антиоксидантного захисту тощо. Напрочуд важливо дослідити 

структурно-функціональні зміни клітин за дії чинника пошкодження і, 

природно, рівень їхньої виживаності. Дуже зручною моделлю, яка успішно 

використовується протягом багатьох років для вивчення впливу різних 

хімічних і фізичних агентів на ранній онтогенез хребетних, є зародки в’юна 

Misgurnus fossilis.  

Отже, мета роботи Боднарчук Наталії Олександрівни, а саме – 

з’ясувати особливості впливу флуренізиду на прооксидантно-антиоксидантний 

стан, функціонування Na+,К+-АТРази, ультраструктуру зародків в’юна 

Misgurnus fossilis L. та виявити ступінь впливу досліджуваної субстанції на 

клітину, є сучасною і актуальною. 

Рукопис оформлено згідно існуючих вимог за класичним зразком. 

Зокрема, у вступній частині дисертант зупинився на актуальності обраної теми 

з урахуванням низки невирішених питань щодо токсичності і біофізико-

хімічних механізмів впливу флуренізиду на клітини. Особлива увага приділена 

авторкою перспективності вивчення впливу антибіотика на загальні механізми 

розвитку клітинної патології на кшталт змін ліпопероксидації, стану 

антиоксидантної системи, активності Na+,К+-АТРази. Грамотно сформульовані 

мета та задачі роботи; наголошується на науковій новизні та практичному 

значенні одержаних результатів. У розділі, присвяченому огляду літератури, 

пошукувачем здійснено аналіз сучасних уявлень про фізико-хімічні властивості 

та вплив флуренізиду на організми, перебіг вільнорадикальних процесів у 

біологічних об’єктах за дії цього антибіотика. Розглядається Na+,К+-АТРаза як 

система активного транспорту потенціалгенеруючих катіонів в плазматичній 

мембрані зародків протягом раннього ембріогенезу, значення її в поділі клітин 

та можлива рецепторна функція цього ензиму. 

В «Матеріалах та методах досліджень» достатньо повно описуються 

методики, використані для досягнення поставлених задач. Слід підкреслити 
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різноманітність методів і підходів, які застосовує Боднарчук Н.О. при 

вирішенні мети дисертаційної роботи. Це, насамперед, сучасні біофізичні 

методи досліджень: спектральні, електронної мікроскопії, а також біометричні 

методи аналізу: порівняльний, дисперсійний і кластерний. Використання 

комплексу цих методів зробило висновки з представленої роботи цілком 

обґрунтованими. 

Послідуючі розділи присвячено результатам експериментальних 

досліджень у відповідності із метою і основними завданнями дисертаційної 

роботи. Доречним є прикінцевий розділ, де наводяться узагальнення одержаних 

результатів і їх аналіз із використанням даних літератури. Покращує 

сприйняття роботи в цілому подана тут гіпотетична схема  впливу флуренізиду 

на мембрано-пов’язані процеси впродовж ембріогенезу в’юна. Закінчують 

рукопис висновки, список використаних джерел, а також додатки. 

В ході виконання дисертаційної роботи  Боднарчук Н.О. показала, що 

розвиток зародків в’юна на етапі 16 бластомерів є найбільш чутливим до дії 

флуренізиду, причому вміст гідропероксидів як первинних продуктів 

ліпопероксидації у цей період зростає за всіх використаних концентрацій 

антибіотику. Водночас етап 256 бластомерів є резистентним до дії 

досліджуваної сполуки, а вміст гідропероксидів навіть знижується. Важливо, 

що за відносно низьких концентрацій флуренізид (до 5 мМ) зумовлює 

підвищення вторинних продуктів пероксидації, а саме ТБК-реактивних, тоді як 

більші концентрації (5 та 15 мМ) чинили зростання вмісту саме 

гідропероксидів. На всіх етапах розвитку зародків та за широкого діапазону 

досліджуваних концентрацій флуренізид призводив до суттєвого інгібування 

Na+,К+-АТРази плазматичної мембрани, що пов’язується авторкою з 

посиленням процесів ліпопероксидації, зокрема мембранних ліпідів. Наталія 

Олександрівна виявила зміни активності ключових ензимів антиоксидантного 

захисту у зародках в’юна, які залежали від концентрації флуренізиду та етапу 

розвитку зародків. Зокрема нею встановлено, що на етапі розвитку 16 та 64 

бластомерів антибіотик пригнічує активність супероксиддисмутази та каталази. 



4 

 

Проте на етапі розвитку 1024 бластомерів низькі концентрації флуренізиду 

призводять до зростання активності зазначених ензимів, а високі володіють 

інгібувальною дією. Досліджувана сполука слабко впливає на активність 

глутатіонпероксидази, водночас пригнічує глутатіонтрансферазну активність 

зародків в’юна, що може свідчити про низький рівень біотрансформації 

флуренізиду, принаймні в ранньому онтогенезі. Дисперсійний аналіз змін 

досліджуваних показників від факторів дії антибіотика, часу та неврахованих 

чинників свідчить, що лише на роботу глутатіонтрансферази та Na+,К+-АТРази 

найбільший вплив має саме флуренізид. Ця сполука спричинює суттєве 

порушення структури мітохондрій та ендоплазматичного ретикулума, а також 

підвищує вміст лізосом у зародках в’юна, причому ступінь цих змін залежить 

від концентрації антибіотика. На пізніх етапах поділу спостерігається також 

некротична загибель бластомерів. Висока смертність зародків в’юна за дії 

флуренізиду спостерігається вже на першу добу його впливу за концентрації 1 

мМ, тобто терапевтичній для дорослої людини; навіть розчини низької 

концентрації цієї сполуки суттєво знижують ступень виживаності зародків. 

Важливим досягненням представленої роботи є застосування 

дисертанткою дисперсійного аналізу впливу флуренізиду на Na+,К+-АТРазу та 

показники стану прооксидантно-антиоксидантної системи, який дозволив 

аргументувати, на які саме параметри діє досліджуваний антибіотик. Виявлено 

безпосередній суттєвий вплив на утворення вторинних продуктів пероксидного 

окиснення ліпідів, глутатіонтрансферазну та Na+,К+-АТРазну активності. 

Кластерний аналіз дозволив авторці висунути припущення про зміну напрямку 

впливу антибіотика на зародки в’юна на пізніх етапах ембріогенезу. Слід 

підкреслити, що в роботі застосовано як аналіз біофізико-хімічних показників 

клітини, так і їхньої ультраструктури поряд з використанням сучасних 

статистичних методів, що робить дисертацію наукоємною.  

Одержані дисертанткою результати мають важливе значення у з’ясуванні 

механізмів дії флуренізиду на клітини хребетних для більш ефективного 

застосування цього препарату в лікувальних цілях. Особливо важливі ці дані у 
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випадку застосування антибіотика для лікування вагітних жінок, а також і для 

досліджень його дії на репродуктивну функцію. Безумовно, одержані Наталією 

Олександрівною результати необхідно використати при формуванні 

документів, пов’язаних із терапевтичним застосуванням флуренізиду. Особливо 

це стосується даних про можливу токсичність препарату та його, за певних 

умов, прооксидантну дію, а також вказівки щодо низького ступеня 

біотрансформації у зародкових клітинах. Таким чином, як фундаментальне, так 

і практичне значення представленої дисертації не викликає сумнівів. 

Наведені в кінці роботи висновки випливають із завдань і є 

правомірними. Рисунки демонстративні, наведена коректна статистична 

обробка одержаних даних. 

Результати досліджень, які викладено в дисертації Боднарчук Наталії 

Олександрівни, опубліковані у відкритому друці у вигляді 15 публікацій, серед 

них 5 статей у фахових виданнях, рекомендованих МОН України (одна у 

закордонному журналі), і 9 тез доповідей у матеріалах міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференцій, конгресів та з’їздів. 

Структура і написання дисертації відповідають вимогам ДАК МОН 

України. Результати досліджень ілюстровані 21 рисунком і 9 таблицями. 

Список літератури містить значну кількість сучасних посилань. Автореферат 

відображає основний зміст дисертації. 

Під час аналізу роботи виникли окремі зауваження та запитання. 

Зауваження: 

1. Перше речення розділу «Вступ» містить загальновідому інформацію і в 

дисертаційній роботі зайве. 

2. Слід було більше акцентувати увагу саме на ефектах флуренізиду у 

концентрації 1 мМ, яка застосовується (чи застосовувалась) як добова доза в 

терапевтичних цілях. 

3. В роботі не наведено дані щодо ступеня очищення флуренізиду, який 

не є комерційним препаратом. 
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4. Інгібіція Na+,К+-АТРази може бути пояснена не тільки процесами 

ліпопероксидації за дії флуренізиду, а й безпосереднім впливом останнього на 

цей ензим. 

5. На сторінці 53 дисертації зазначено, що активність 

супероксиддисмутази виражали в од. акт./хв. мг білка, втім підписи на осях 

ординат (рис. 3.7.) виглядають як од. акт./ мг білка (час не зазначено). Взагалі, 

краще виражати активності на 1 хв, а не на 1 год (рис. 3.11.). Редколегії 

профільних українських журналів радять використовувати терміни «ензим» та 

«протеїн». 

6. В тексті як автореферату, так і дисертації зустрічаються поодинокі 

невдалі вирази на кшталт «у зародках в’юна як моделі ізольованої клітини», 

«флуренізид зумовлює порушення утворення ТБК-позитивних продуктів», 

«порушення флуренізидом трансмембранного потенціалу», 

«флуренізид…порушує інтенсивність процесів ліпопероксидації» та описки. 

Запитання: 

1. Які наслідки мають Ваші результати для удосконалення терапії 

флуренізидом? 

2. Чому в контрольних дослідах вже на четверту добу більше половини 

зародків в’юнів гинуть? 

3. В чому полягає причина перерозподілу вмісту первинних і вторинних 

продуктів ліпопероксидації за різних концентрацій флуренізиду? 

4. Чим Ви пояснюєте напрочуд високий відсоток неврахованих чинників 

(до 60 %) у разі дослідження активності ензимів антиоксидантного захисту? В 

цих випадках дія флуренізиду суто мінорна? 

5. Чи не може зниження активності Na+,К+-АТРази бути наслідком 

зменшення пулу внутрішньоклітинного АТР у зв’язку з морфо-функціональною 

деструкцією мітохондрій, яка спричинена флуренізидом? 

 

Наведені зауваження не знижують науково-практичну цінність 

проведеного дослідження. Характеризуючи роботу в цілому можна  
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