ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу Таранець Юлії
Володимирівни «Вплив органічних модифікаторів росту на патогенез
кристалів оксалату кальцію моногідрату», що подається на здобуття
наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 –
матеріалознавство
Актуальність теми дисертації
Тема дисертаційної роботи Таранець Юлії Володимирівни є вельми
актуальною, оскільки проблема каменеутворення на сьогоднішній день
носить глобальний характер і виконані дослідження вирішують проблему
дослідження процесів кристалізації оксалату кальцію з прототипів
біологічних рідин в умовах близьких до фізіологічних та допомагають
з'ясувати причин і механізми патогенного мінералоутворення в живих
організмах.
Оцінка наукової новизни, висновків і рекомендацій
У роботі вирішена важлива науково-практична задача з вивчення
кінетики зародження кристалів оксалату кальцію, дослідження впливу
молекул-модифікаторів росту на процеси кристалізації, морфологію і розмір
кристалів кальцію оксалату моногідрату (СОМ), а також знайдені нові
речовини, добавки яких здатні пригнічувати ріст патогенних кристалів СОМ.
Автором вперше показано при яких концентраціях L-аспарагінової
кислоти та L-aргініну час індукції оксалату кальцію моногідрату (СОМ)
збільшується у 6-10 разів, а також, при яких концентраціях амінокислот
L-Аsp і L-Аrg ступінь інгібування росту кристалів СОМ становить 90,2% і
86,0%.
Встановлено,
що
присутність
у
модельних
розчинах
амінокислот. Встановлено, що процеси пригнічення росту кристалів СОМ
обумовлені адсорбцією органічних молекул за рахунок утворення водневих
зв'язків з гранню {121} СОМ та електростатичною взаємодією між
зарядженими молекулами добавок та атомами кальцію і оксалату, що
виходять на поверхню граней {100} і {010} кристала СОМ.
В роботі визначений діапазон концентрацій амінокислоти L-треонін
при якому вона є промоутером кристалізації СОМ, що пов'язано зі
збільшенням кількості зародків кристалізації у модельній системі і
зменшенням часу індукції СОМ у 2 рази.
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Автором вперше встановлено, що вітаміни В1 і В6 при їх концентрації
у розчині 40-50 ммоль/л практично повністю пригнічують ріст кристалів
СОМ (ступінь інгібування кристалізації більше 95%), і сприяють збільшенню
часу індукції у 70 разів у порівнянні з часом індукції СОМ без добмішок.
Також показано, що присутність у модельній системі СОМ вітамінів В1 і В6 з
концентраціями 10-50 ммоль/л та В12 з концентрацiями 20-100 мкмоль/л
зменшує поверхневу енергію кристалів СОМ, при цьому відбувається перехід
від гетерогенного зародження (s=4,6-8,0) до гомогенного при великих
пересиченнях (s=8,0-14,0).
Практична цінність роботи.
Виконані автором експериментальні і теоретичні дослідження
дозволили розробити оригінальний метод визначення наявності кристалів
оксалату кальцію моногідрату в фізіологічній рідині, на що одержано патент.
Визначено які домішки впливають на кінетичні параметри кристалізації
СОМ та пригнічують ріст кристалів СОМ in vitro в умовах близьких до
фізіологічних. Встановлені автором закономірності впливу домішок різної
природи та концентрації на кристалізацію патогенних біомінералів СОМ
можуть бути використані для пояснення механізмів каменеутворення.
Повнота опублікованих результатів дисертації.
Основні положення дисертації висвітлені у 14 наукових роботах, з яких
5 статей у провідних вітчизняних та закордонних фахових виданнях,
одержано патент України на корисну модель, опубліковано 8 тез доповідей.
Дисертація пройшла достатню апробацію на вітчизняних та міжнародних
конференціях.
Автореферат оформлений відповідним чином, зміст автореферату
відображає основні результати, положення, рекомендації й підсумкові
висновки і відповідає змісту дисертаційної роботи.
Оцінка
дисертації.

достовірності

та

обґрунтування

основних

положень

Достовірність отриманих результатів досліджень не викликає сумнівів,
оскільки при виконанні дисертації застосовані взаємодоповнюючі та
найсучасніші експериментальні, розрахункові та аналітичні методи
дослідження
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Кристали СОМ отримували методом спонтанної кристалізації в
модельній системі, близької до фізіологічних умов. Модельна система
формувалася на основі складу: хлорид кальцію, оксалат калію, хлорид калію,
ацетатний буферний розчин, дистильована вода, органічні домішки
Співвідношення молярних концентрацій каменеутворюючих компонентів
реакції [Ca2+]/[C2O42–] дорівнювало 1:1 і 20:1; тобто співвідношенню, що є
близьким до фізіологічних умов. Пересичення модельних розчинів
варіювалося в діапазоні 2,0-17,8.
Структура і зміст дисертації.
Дисертація Таранець Ю.В. складається із вступу, п’яти розділів,
висновків, списку використаних джерел та додатків.
У вступі обґрунтована актуальність досліджень по темі дисертації,
визначена мета роботи, предмет і об’єкт досліджень, наведені наукова новизна
і практична значимість результатів, а також дані щодо особистого внесоку
здобувача, відомості при публікації та апробацію результатів
Перший розділ дисертації присвячено аналізу літературних даних
щодо отримання СОМ in vitro і вплив молекул-модифікаторів росту на
патогенез кристалів СОМ. Проаналізовано вплив умов на процеси кристалізації
оксалату кальцію, представлена необхідність визначення кінетичних
параметрів кристалізації, морфології і розмірів чистих кристалів СОМ та в
присутності домішок амінокислот та вітамінів. На основі аналізу наведених
даних обґрунтована доцільність вибору молекул-модифікаторів росту СОМ, а
також мета і задачі досліджень, що вирішуються у дисертаційній роботі.
У другому розділі “Методика експерименту” детально описана
методика приготування модельних розчинів СОМ і метод синтезу кристалів
СОМ in vitro. Кристали СОМ отримували методом спонтанної кристалізації в
модельній системі, близькій до фізіологічних умов, які присутні в організмі
людини. Наведено методики та обладнання для визначення структури та
фазового складу чистих кристалів СОМ та в присутності органічних
домішок. Детально описано спосіб визначення кінетики зародження
кристалів СОМ турбідиметричним методом. Також наведено методику
методу визначення кристалів оксалату кальцію моногідрату серед інших
патогенних біомінералів, який дозволяє якісно визначати наявність кристалів
оксалату кальцію моногідрату в фізіологічній рідині.
У третьому розділі “Кристалізація СОМ при різному пересиченні
модельних розчинів та в присутності амінокислот” наведено результати
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досліджень впливу молярного співвідношення концентрацій іонів кальцію і
оксалат-іонів та домішок амінокислот на кристалізацію, морфологію
кристалів СОМ та склад фаз, що утворюються. Показано, що при
стехіометричному складі модельного розчину СОМ і варіюванні пересичення
модельного розчину СОМ утворюються кристали різної морфології – від
одиничних кристалів СОМ (при низькому пересиченні каменеутворюючих
компонетів), до двійників і дендритних кристалів (при великому пересиченні
розчинів СОМ). Встановлено, що молекули амінокислот L-Аsp і L-Аrg, що
мають протилежний зарядовий стан в досліджуваній модельній системі
надають інгібуючий вплив на процеси росту і кристалізації COМ, і що
призводить до зниження розмірів кристалів СОМ за рахунок
електростатичної взаємодії між негативно зарядженими карбоксильними
групами амінокислоти L-Аsp і іонами кальцію, що виходять на поверхню
граней {100} і {010} СОМ. Амінокислота L-Аrg адсорбується на грані {121}
за рахунок утворення водневих зв'язків з гранню між атомами кисню, водню і
азоту молекули L-Аrg і протонами, що виходять на поверхню грані{121}
СОМ.
Четвертий розділ “Вітаміни групи В (В1, В6 і В12) як інгібітори
кристалізації СОМ ” присвячено дослідженню тенденція впливу
водорозчинних вітамінів групи В : В1, В6, В12 у широкому діапазоні їх
концентрацій в модельній системі на основі оксалату кальцію на
закономірності кристалізації і морфологію кристалів СОМ. Показано, що в
ряду вітамінів В1, В6 і В12 значний інгібуючий ефект на ріст кристалів СОМ
проявляє вітамін В6. Встановлено, що зниження розміру кристалів СОМ при
введенні вітаміну В6 (50 ммоль/л) обумовлено адсорбцією за рахунок
утворення водневих зв'язків між атомами азоту, кисню, та водню молекули
вітаміну В6 і атомами водню, що виходять на поверхню грані {121} кристала
СОМ.
У п’ятому розділі “Кінетика кристалізації СОМ в присутності
органічних молекул” приведені результати дослідження кінетичних
параметрів кристалізації СОМ та впливу амінокислот (L-Asp, L-Arg, L-Thr) і
вітамінів (В1, В6, В12) на ступінь інгібування і поверхневу енергію кристалів
СОМ. Показано, що ступінь інгібування СОМ при введенні молекул
L-Аsp (с=1-20 ммоль/л) в модельний розчин СОМ зростає при збільшенні
концентрації L-Аsp, та варіюється в діапазоні 32,0-90,2%, при цьому, чим
більша концентрація амінокислоти тим більше ступінь інгібування СОМ.
Ступінь інгібування кристалізації СОМ при введенні L-Аrg з концентрацією
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20 ммоль/л досягає 86,0%. Вперше виявлено, що амінокислота L-Тhr чинить
промотуючий вплив на кристалізацію СОМ, і при концентрації L-Тhr 220 ммоль/л призводить до зменшення часу індукції СОМ до 50 с, що в два
рази менше часу індукції чистого СОМ. Визначено вперше, що вітаміни В1,
В6, В12 чинять інгібуючу дію на процеси зарождення кристалів СОМ.
Вітаміни В1 і В6 (при с=50 ммоль/л) практично повністю пригнічують ріст
кристалів СОМ, ступінь інгібування СОМ при цьому становить понад 95%.
Молекули В1 і В6 в діапазоні 40-50 ммоль/л сприяють збільшенню часу
індукції чистого СОМ в 70 разів. Дослідження поверхневої енергії кристалів
СОМ вказує на те, що при введенні молекул-інгібіторів кристалізації (L-Asp,
L-Arg, B1, В6) поверхнева енергія зменшується у порівнянні з поверхневою
енергією чистих кристалів СОМ При додаванні вітамінів В1 і В6 на
кінетичній кривій спостерігається дві кінетичних ділянки зародження, що
обумовлено переходом від гетерогенного зародження до гомогенного при
великих пересиченнях.
До представленої дисертаційної роботи слід також висловити наступні
зауваження.
1. В роботі не пояснено, яким саме чином відбувається взаємодія
вітаміну В12 зі зростаючими гранями кристалів СОМ.
2. В роботi зазначено, що в модельній системі СОМ при рН=5,8
амінокислоти L-Asp, L-Arg, L-Thr мають різний зарядовий стан
завдяки дисоціації в водному розчині, тому бажано було б
написати рiвняння дисоціації наведених амінокислот в цих умовах.
3. Було відзначено різний вплив вітамінів групи В, зокрема В1, В6,
В12 на процеси зародження СОМ, який в свою чергу пов’язаний зi
структурою молекул і обумовлений адсорбцією вітамінів на гранях
СОМ, але, як відомо, вітаміни схильні до утворення комплексів,
тому, можливо, слід було б врахувати ще цей аспект при
визначенні впливу на кристалізацію СОМ.
4. Назви амінокислот (рис. 3.18) слід було б позначати так, як і в
основному тексті дисертаційної роботи та автореферату.
5. Хоча в цілому робота написана досконалою українською мовою, в
ній зустрічаються окремі друкарські помилки.
Однак, наведені недоліки і зауваження не знижують цінності
отриманих результатів і не ставлять під сумнів достовірність та
обґрунтованість основних положень, що виносяться на захист і не впливають
на загальну позитивну оцінку роботи.
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