ВІДГУК

на дисертацію Коваленко Юлії Олександрівни на тему «Фізіолого-біохімічні
особливості формування стійких популяцій коропових риб за дії токсичного
забруднення», представленої на здобуття наукового ступеня доктора
філософії з галузі знань Біологія за спеціальністю 091 «Біологія».
Дисертаційна робота Ю.О Коваленко присвячена вивченню адаптивнокомпенсаторних реакцій організму представників коропових риб за впливу
антропогенних чинників водного середовища.

Актуальність теми визначається тим, що на сьогоднішній день в
Україні фактично відсутні водойми, які б не піддавались антропогенному
впливові, що суттєво впливає на процеси життєдіяльності представників
різних видів риб і біопродуктивність водойм у цілому. Гостро стоїть питання
щодо збереження видового різноманіття іхтіофауни водойм комплексного і
рибогосподарського призначення. Проте за зростання антропогенного
навантаження на водні екосистеми у водоймах формуються окремі популяції
риб, які характеризуються більш високою стійкістю до несприятливих
екологічних умов. Тому досить важливим для розуміння стійкості
представників прісноводних риб до несприятливих чинників навколишнього
середовища є поглиблене вивчення фізіолого-біохімічних процесів в
організмі цих риб. Саме у цьому і полягає актуальність даної роботи.

Враховуючи це, метою дисертаційної роботи Ю.О.Коваленко було
встановлення основних закономірностей фізіолого-біохімічної адаптації
коропових риб за тривалого впливу на їх організм токсичних речовин.
Для досягнення поставленої мети авторкою роботи визначені основні
завдання, реалізація яких дозволяє встановити особливості функціонального
стану організму різних видів риб за їх тривалого перебування у забрудненому
водному середовищі, вивчити перебіг в їх організмі фізіолого- біохімічних
процесів, які адекватно характеризують реакцію організму риб на дію
токсичних речовин, а також визначити межі адаптивних можливостей
організму до дії забруднюючих речовин.
Дисертаційна робота виконана в рамках двох держбюджетних тем
«Фізіолого-біохімічні та цитогенетичні механізми пристосування риб та
безхребетних до несприятливих змін екологічних чинників» (№
держреєстрації 0113U001581) та «Морфо-фізіологічні та біохімічні механізми
пристосування риб до умов антропогенного порушення водних екосистем»
(№ держреєстрації 0118U003269).

Л

" З/"
»

ДО

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій ,
сформульованих у дисертації, та їх достовірність.
Наукові положення та висновки дисертаційної роботи ґрунтуються на
конкретних результатах досліджень дисертантки із застосуванням нею
математичних методів статистичної обробки цифрового матеріалу, а також
на поглибленому встановленні корелятивних зв’язків між окремими
показниками.

Наукова новизна одержаних результатів
В процесі виконання дисертаційної роботи її авторкою отримані
матеріали, які характеризують закономірності формування резистентних
популяцій коропових риб за впливу антропогенного навантаження на
екосистему водойм.
Вперше доведено, що за антропогенного порушення водойм
представники коропових риб залучають різні адаптивно-компенсаторні
механізми гормонального та ферментативного походження, спрямовані за
збереження популяцій риб, їх відтворення і ріст за несприятливих
екологічних умов.

Вперше встановлені особливості фізіолого-біохімічної адаптації
представників коропових риб, які населяють озера, розташовані на
урбанізованих територіях м. Києва. Виявлені найбільш пластичні
представники коропових риб до дії антропогенних чинників.
Розширено уявлення щодо особливостей фізіолого-біохімічного
функціонування адаптивних стратегій риб ( на прикладі карася сріблястого )
та щодо закономірностей формування їх стійких популяцій за тривалого
антропогенного навантаження на водні екосистеми.

Практичне значення одержаних результатів

Запропоновано фізіолого-біохімічні показники коропових риб, за
якими можна оцінити ступінь негативної дії на них антропогенних чинників.
Результати дисертаційної роботи можна застосовувати при
прогнозуванні чисельності та видового складу іхтіофауни урбанізованих
водойм, що зазнають забруднення різної інтенсивності.

За показниками вмісту гормонів та за активністю ферментів
енергетичного обміну можна здійснювати нормування скидів стічних вод
задля збереження популяційного різноманіття риб.
Фізіолого-біохімічні показники риб можуть бути використані для
біоіндикації та моніторингу водойм.

Основні результати дисертаційної роботи можуть використовуватися
при викладенні таких навчальних дисциплін, як «Водна токсикологія»,
«Екологічна фізіологія та біохімія риб», «Експериментальна екологія»,
«Екологічний моніторинг» у ВЕІЗ для студентів природничих спеціальностей.
Повнота викладення основних результатів дисертації у наукових
фахових виданнях
За темою дисертаційної роботи її авторкою одноосібно та у
співавторстві опубліковано 14 наукових праць, з яких 5-ти фахових
виданнях, утому числі одна у виданні, занесеному до наукометричної бази
Scopus. 9-ти наукових праць опубліковано у матеріалах і тезах конференцій
та інших наукових заходів.

В процесі виконання дисертаційної роботи її авторка дотримувалась
Закону про біоетику, а в результаті ознайомлення з її матеріалами нами не
виявлено порушення нею академічної доброчесності.

Аналіз структури дисертації та результати наукових досліджень
Дисертаційна робота, Ю.О.Коваленко викладена на 146 сторінках
друкованого тексту, складається зі вступу, аналітичного огляду фахової
літератури, опису матеріалів та методів наукових досліджень, чотирьох
розділів власних досліджень з обговоренням і узагальненням отриманих
результатів, висновків та списку літературних джерел, який включає 346
найменувань, із них - 174- латиницею.

Перший розділ дисертаційної роботи присвячений з’ясуванню
фізіолого-біохімічних особливостей пристосування риб до антропогенного
забруднення водойм. У ньому авторка здійснила узагальнення чималій
кількості існуючих літературних джерел, які стосуються рівня забруднення
водойм комплексного і рибогосподарського призначення токсикантами різної
хімічної природи. Особлива увага в цьому розділі звернена на існуючі в
літературних джерелах методи проведення екологічного моніторингу

забруднених токсикантами водойм та на існуючі адаптивні реакції організму
риб, які забезпечують процеси їх життєдіяльності у забрудненому водному
середовищі.
При цьому дисертанткою звернена увага на основні джерела
забруднення водойм та їх вплив на гідробіонти. Зокрема, представлена
інформація щодо забруднення водойм нафтопродуктами, важкими металами,
фенолом тощо а їх вплив на функціонування різних систем організму риб.
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нейрогуморальної регуляції адаптивних реакцій організму риб на комплексне
забруднення водойм токсикантами різної хімічної природи.

Не менш важливе значення в пристосувальних реакціях організму риб
до токсичного забруднення водойм відведено в огляді літератури
енергоємним сполукам та ферментативним реакціям, які відображають
динаміку перебігу метаболічних процесів в адаптивних реакціях організму.
Отже, узагальнені авторкою дисертаційної роботи матеріали
вітчизняних і зарубіжних вчених з даної проблеми свідчить про те, що
Ю.О.Коваленко добре володіє цим інформаційним матеріалом, орієнтується
у складних питаннях адаптаційних реакцій організму риб за впливу на них
антропогенних чинників.
Другий розділ дисертаційної роботи стосується характеристики
районів дослідження, матеріалів та методів.

У цьому розділі авторка наводить інформацію щодо методології
проведення експериментальних і польових наукових досліджень та їх
специфіку у водоймах різного типу. Цей підхід є досить оригінальним. Вже
на цьому етапі дисертантка представила матеріали, які стосуються
особливостей гідрохімічного складу води досліджуваних водойм.

Крім того, авторкою дисертаційної роботи детально описана методика
постановки модельних експериментів, а також проведення фізіологобіохімічних наукових досліджень. При цьому не лише надано перелік
методів досліджень, а й описано значення для оцінки фізіологічного статусу
риб як у нормі, так і за впливу на організм будь-яких чинників
навколишнього середовища.
Проте на наш погляду цьому розділі недоцільно описувати повністю
існуючі методи наукових досліджень, а лише зробити відповідні посилання
на авторів цих методів.

Третій розділ дисертаційної роботи містить інформацію, яка стосується
прояву резистентності риб до дії токсикантів різної хімічної природи. Та
біохімічні реакції риб на їх дію.

Для встановлення токсикорезистентності риб дисертанткою були
проведені експериментальні дослідження з вивчення впливу різних
концентрацій дихромату калію і фенолу на малоцінних, але придатних для
наукових досліджень риб ( гірчак, амурський чебачок). На основі
довготривалих модельних експериментів авторці вдалося встановити
наявність серед досліджених особин більш вразливих , витривалих та стійких
особин, які характеризувались різними адаптивними можливостями до дії
різних концентрацій дихромату калію та фенолу.

Авторкою дисертаційної роботи доведено, що риби в процесі адаптації
до дії антропогенних чинників активно використовують енергоємні сполуки .
(ліпіди).

Крім того, важливою в роботі є інформація щодо реакції піддослідних
риб на стресову ситуацію, яка створюється впливом на організм
забруднюючих речовин. Такими біохімічними індикаторами, як відомо, є
кортизол, тироксин та глюкоза.. Дослідженнями встановлено прямий
корелятивний зв’язок між концентрацією у воді біхромату калію і фенолу з
одного боку та кортизолу- з другого. Таку закономірність авторка пояснює
роль кортизолу в процесах подолання рибами стресу, яке полягає у активації
ним процесів енергетичного обміну шляхом залучення глюкози та ліпідів
тощо.
Крім того, Ю.О.Коваленко застосувала ще декілька індикаторних
біохімічних показників ( ферментів), які дозволили їй констатувати, що
дихромат калію та фенол за різних концентрацій у воді викликають
порушення процесів клітинного дихання, яке може супроводжуватись
тканинною гіпоксією.
Слід відмітити, що методологія проведення , аналізу та узагальнення
отриманих результатів досліджень побудована авторкою на принципі

« від простого до складного». Тобто авторка спочатку визначає тканинний
вміст енергоємних сполук і їх значення в процесах адаптації організму до
чинників навколишнього середовища, а потім проводить більш глибокі
дослідження, які детально розкривають фізіолого-біохімічні процеси
адаптивних реакцій організму на дію несприятливих чинників.

Все це дало змогу авторці дисертаційної роботи встановити специфіку
впливу на організм риб діючих речовин та виявити особливості адаптивних
реакцій амурського чебачка і гірчака на дію різних концентрацій дихромату
калію і фенолу.
В процесі адаптації риб о дії дихромату калію і фенолу цікаво знати
ступінь використання енергетичних резервів в залежності від концентрації і
тривалості дії токсикантів.
Досить важливим у цих дослідженнях є висновок про те, що серед
залучених в дослідах риб є особини, які характеризуються відносно високою
стійкістю до дії несприятливих чинників навколишнього середовища, що
можна у подальшому шляхом відбору цих особин сформувати резистентну
популяцію и риб, яка може існувати навіть у водоймах , що зазнають певного
антропогенного впливу.

Четвертий, розділ дисертаційної роботи Ю.О.Коваленко присвячений
детальному вивченню фізіолого-біохімічних особливостей адаптації риб (на
прикладі карася звичайного) до дії на їх організм амонійного азоту.

З цією метою авторкою проведені досить оригінальні польові наукові
дослідження на карасях одного віку, які перебували у воді з різною
концентрацією амонійного азоту. Морфо-фізіологічний аналіз риб, що
перебували у воді з різною концентрацією амонійного азоту, показав, що з
підвищенням його концентрації зменшуються лінійні та вагові
характеристики карася. Проте у різновікових груп риб, які вирощувались у
воді з різною концентрацією амонійного азоту, виявлено, що з підвищенням
його концентрації абсолютна плодючість статевозрілих особин риб зростала.
На думку авторки цей феномен можна розглядати як високу пристосувальну
реакцію риб на несприятливі екологічні умови. Більш того, це збільшує
шанси на кількісне виживання особин, які можуть залишити нащадки та
забезпечити стабілізацію популяції.
Поряд з цим дослідженнями встановлено, що за перебування риб у воді
з високою концентрацією амонійного азоту в його крові відмічено зростання
активної форми тиреоїдних гормонів (трийодтироніну), який приймає участь
у коригуванні метаболічних процесів, спрямованих на адаптацію організму
до несприятливих екологічних умов.
Порівняльний аналіз отриманих результатів досліджень різних груп
карася сріблястого, які перебували у водоймах з різною концентрацією
амонійного азоту, дозволив підтвердити висновок про те, що цей вид риб

характеризується високими пристосувальними можливостями до зміни
екологічних умов.

Крім того, й інші види риб , які населяють водойми з певним рівнем
забруднення різної хімічної природи, також проявляють свої адаптивні
можливості. Як показано в дисертаційній роботі, в процесах тривалої
адаптації до змінених екологічних умов в організмі риб формуються нові
адаптивно-компенсаторні
реакції
організму
шляхом
залучення
гормонального та ферментативного регулювання процесів обміну речовин.
Поряд з цим виникає питання щодо позитивного впливу навіть
підвищених концентрацій амонійного азоту на репродуктивну функцію риб.
Можливо є якісь літературні дані щодо його хімічних властивостей і певних
концентрацій, які проявляють позитивний вплив на окремих видів риб.

Заслуговують уваги польові наукові дослідження, спрямовані на
вивчення фізіологічного статусу риб у природних водоймах , розташованих в
зоні значного та помірного антропогенного навантаження, які відрізняються
між собою за рівнем комплексного забруднення токсичними речовинами
різної хімічної природи. Результати цих досліджень представлені у п’ятому
розділі дисертаційної роботи. У дослідженнях, крім карася сріблястого,
обрано краснопірку звичайну та плітку звичайну, які є аборигенними видами
міських озер.
На основі порівняльного аналізу морфо-фізіологічних та біохімічних
показників досліджуваних видів риб з водойм різного ступеню забруднення
авторкою зроблено висновок про те, що найбільшою абсолютною
плодючістю серед інших видів риб характеризується саме карась сріблястий,
яка проявляється ним навіть у водоймах, забруднених речовинами різної
хімічної природи. Найбільш висока абсолютна плодючість карася
сріблястого є й найбільш ефективною і універсальною пристосувальною
стратегією організму до його виживання та підтримання чисельності
популяції за зміни екологічних умов існування.
Крім того, за тривалого перебування коропових риб у водоймах,
забруднених речовинами різної хімічної природи, авторкою дисертаційної
роботи встановлені особливості морфо-метричних та фізіолого-біохімічних
показників, які характеризують їх фізіологічний статус та адаптаційні
можливості до тривалого впливу комплексного забруднення водойм на
організми.

Як відмічає авторка дисертаційної роботи, це дозволяє окремим видам
риб створювати стійкі до дії токсикантів різної хімічної природи популяцій
окремих видів риб. Характерною особливістю останніх є те, що вони
характеризуються дещо меншими темпами росту, але здатні до відтворення
навіть у змінених екологічних умовах.

Шостий розділ дисертаційної роботи присвячений узагальненню
результатів наукових досліджень, їх обговоренню із залученням літературних
джерел інших авторів досліджень.
Отже, аналіз матеріалів дисертаційної роботи Ю.О.Коваленко свідчить
про те, що в процесі її виконання авторка провела методично правильно як
експериментальні, так і польові наукові дослідження, які дозволили отримати
досить цікаві і важливі для біологічної науки результати.

Анотація у повній мірі відображає зміст роботи. Вона не містить
положень чи ідей, які не наведені в основному тексті дисертаційної роботи.
Дисертаційна робота написана грамотно, літературною мовою, стиль
викладення науковий, думки авторки висловлені чітко і послідовно.

Вражає застосування в різнопланових наукових дослідженнях
(експериментальних і польових) великого арсеналу сучасних фізіологобіохімічних методів, які адекватно відображають перебіг в організмі риб
метаболічних процесів як за дії окремих забруднюючих речовин, так і
комплексного впливу полютантів різної хімічної природи.
Необхідно віддати належне авторці, що вона отримала значну кількість
показників , які характеризують фізіологічний статус риб, провела їх аналіз і
узагальнення та грамотно пояснила наукову суть процесів, які відбуваються в
організмі риб в процесі їх адаптації о зміни екологічних умов.
У своїй роботі Ю. О. Коваленко для оцінки фізіологічного статусу риб
застосувала сучасний підхід, який полягає у використанні так званих
біомаркерів для оцінки реакції організму риб на зміну екологічних умов (це
показники гормонального статусу, активність ферментів, показники
енергетичного обміну тощо).

Отже, дисертаційна робота Ю.О. Коваленко є самостійною науковою
працею, завершеною щодо поставленої мети. Авторка на підставі великого і
різноманітного матеріалу представила загальну уяву про закономірності
формування резистентних популяцій коропових риб за впливу
антропогенного навантаження.

Деякі зауваження і побажання надані нами не є такими, які б
нівелювали рівень дисертаційної роботи і загалом враження про неї. У нас
склалося досить позитивне враження про цю роботу. Авторка добре володіє
отриманим матеріалом , вміє здійснювати його інтерпретацію.

Серйозний аналіз з застосуванням математичних методів дозволило їй
отримати достовірні результати та зробити обґрунтовані висновки.
На основі всього переліченого вважаю, що дисертаційна робота Ю.О.
Коваленко «Фізіолого-біохімічні особливості формування стійких популяцій
коропових риб за дії токсичного забруднення» , яка подана на здобуття
ступеня доктора філософії, на своїм науковим рівнем та практичною
цінністю, змістом та за оформленням відповідає вимогам п.п.9,10,11
«Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора
філософії», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6
березня 2019 р. № 167, відповідає напрямку наукового дослідження освітньонаукової програми Інституту гідробіології НАН України зі спеціальності 091
Біологія, а її авторка заслуговує на присудження наукового ступеня доктора
філософії за спеціальністю 091 Біологія.
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