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1. Актуальність теми дисертаційної роботи та її зв’язок з держав-

ними і галузевими програмами, пріоритетними напрямками розвитку на-

уки та техніки. Дисертаційна робота Дармограй Наталі Миколаївни «Хімі-

ко-токсикологічне дослідження міртазапіну, агомелатину та їх метаболітів» 

присвячена одній з важливих проблем фармації – розробці методик ізолю-

вання міртазапіну та агомелатину з біологічного матеріалу, методів їх іден-

тифікації та кількісного визначення, придатних для цілей судово-хімічного 

аналізу. Вибір об’єктів дослідження і постановка проблеми є вдалими і аргу-

ментованими. Після впровадження антидепресантів у клінічну практику від-

разу були відмічені гострі отруєння препаратами даної групи, зокрема мірта-

запіном та агомелатином, як при монотерапії, так і в комбінації з антидепре-

сантами інших груп. Судово-медичною експертизою зафіксовано летальний 

випадок після вживання міртазапіну внаслідок суїциду, що підкреслює акту-

альність досліджень. При цьому міртазапін та агомелатин практично не ви-

вчені в судово-хімічному плані. Все це зумовлює актуальність дослідження, 

яке, окрім вагомого внеску у галузь фармацевтичних наук, має значну 

соціальну значущість. Тому опрацювання токсикологічного дослідження мі-

ртазапіну, агомелатину та їх метаболітів з використанням сучасного науково-

го підходу є безперечно важливим.  

Дисертаційна робота Дармограй Наталі Миколаївни виконана згідно з 

планом проблемної комісії «Фармація» АМН та МОЗ України і є фрагментом 

комплексної науково-дослідної роботи Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького (№ державної реєстрації 

0101U009227, шифр теми 1Н1006000101). 

2. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, які викладені у дисертаційній роботі. Достовір-

ність одержаних автором результатів не викликає сумніву, тому що для інте-

рпретації та ізолювання а також для порівняльної оцінки методів виділення 

міртазапіну та агомелатину з біологічного матеріалу використано сучасний 

пакет фізико-хімічних методів аналізу та загальноприйняті у хіміко-

токсикологічному аналізі методи ізолювання за О.О. Васильєвою, 

В.П. Крамаренком, Стасом-Отто.  



Будова основних метаболітів міртазапіну та агомелатину виділених із 

органів та біологічних рідин тварин надійно підтверджена методом хромато-

мас-спектрометрії. 

Методики кількісного визначення міртазапіну та агомелатину метода-

ми УФ-спектрофотометрії та ГХ-МС в біологічних об’єктах (кров, сеча, печі-

нка) валідовані за такими параметрами як специфічність, лінійність, прави-

льність та прецизійність, матричний ефект та стабільність.  

Наукові положення, висновки і рекомендації сформульовані у дисерта-

ційній роботі, базуються на експериментальному матеріалі і логічно витіка-

ють з отриманих результатів. Висновки за окремими розділами та загальні є 

науково обґрунтованими, викладені автором чітко та коректно. 

Вважаю, що поставлені в роботі завдання реалізовані повною мірою і 

на високому науковому рівні. 

3. Наукова новизна. Автором вперше запропоновано перспективний 

науковий напрямок системного хіміко-токсикологічного дослідження мірта-

запіну та агомелатину; запропоновано осадові та кольорові реакції для вияв-

лення міртазапіну та агомелатину, виділених із біологічного матеріалу; роз-

роблено умови ідентифікації досліджуваних препаратів у витяжках із біоло-

гічного матеріалу методами ТШХ, УФ-спектрофотометрії, ГХ-МС та ВЕРХ-

МС; методом хромато-мас-спектрометрії встановлено будову основних мета-

болітів міртазапіну та агомелатину, а також метаболітів, відомості про які ві-

дсутні в проаналізованих джерелах літератури; запропоновано методики кі-

лькісного визначення міртазапіну та агомелатину, придатні для хіміко-

токсикологічного, фармацевтичного та криміналістичного аналізу методами 

УФ-спектрофотометрії, ГХ-МС та ВЕРХ-МС та проведено валідацію запро-

понованих методик кількісного визначення; вивчено умови екстракції мірта-

запіну та агомелатину з водних розчинів, на основі чого розроблена методика 

ізолювання їх з біологічного матеріалу; вперше проведено порівняльне ви-

вчення загальноприйнятих у хіміко-токсикологічному аналізі методів ізолю-

вання органічних речовин основного та кислого характеру стосовно міртаза-

піну та агомелатину та запропоновано ефективну та експресну методику ізо-

лювання міртазапіну та агомелатину з біологічного матеріалу підкисленим 

ацетонітрилом; запропоновано методики виділення досліджуваних сполук з 

біологічних рідин (крові, сечі); вперше вивчено розподіл міртазапіну та аго-

мелатину в органах отруєних тварин, що дозволяє вибрати оптимальні 

об’єкти для проведення хіміко-токсикологічного аналізу. 

Крім того, новизна та пріоритет дослідження підтверджена інформацій-

ним листом про нововведення в системі охорони здоровʼя № 221 (2016 р.). 

4.Теоретичне значення результатів дослідження. Дисертантом 

проведено комплексні дослідження, на основі яких запропоновано та 

обґрунтовано актуальність виконання цілеспрямованого хіміко-

токсикологічного дослідження біологічного матеріалу на вміст міртазапіну та 

агомелатину, що включає методики ізолювання із біологічного матеріалу, 

чутливі та експресні методи їх ідентифікації та кількісного визначення. 

Завдяки проведеним хіміко-токсикологічним дослідженням дана робота є 



суттєвим внеском у судово-медичну експертизу. На основі вивчення 

розподілу міртазапіну та агомелатину в органах та біологічних рідинах 

тварин, встановлено, що при смертельних отруєннях міртазапіном необхідно 

досліджувати сечу, печінку, шлунок із кишківником, кров і нирки, а 

агомелатином – мозок, сечу, кров, печінку і шлунок із кишківником. 

5. Практичне значення одержаних результатів. Автором розроблено 

поетапну методику хіміко-токсикологічного дослідження біологічного мате-

ріалу на вміст міртазапіну, агомелатину та їх метаболітів. Запропоновані ме-

тодики ідентифікації та кількісного визначення міртазапіну та агомелатину 

можна рекомендувати для впровадження в практичну роботу токсикологіч-

них відділень судово-медичної експертизи при вирішенні питань щодо отру-

єння даними препаратами, в клінічних лабораторіях – з метою визначення їх 

в біологічних рідинах, а також у фармацевтичному аналізі.  

Фрагменти роботи впроваджено в навчальний та науковий процеси ряду 

ВНЗ та науково-дослідних установ України. 

6. Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових фа-

хових виданнях. Наукові праці, що висвітлюють зміст роботи, опубліковано 

у міжнародних та провідних фахових виданнях України. За матеріалами ди-

сертації опубліковано 12 робіт, у тому числі 5 статей (4 ‒ у фахових виданнях 

України, 1 ‒ в журналі, що входить до наукометричних баз Scopus), 6 тез до-

повідей на вітчизняних та міжнародних конференціях, а також інформацій-

ний лист про нововведення в системі охорони здоровʼя. Автореферат дисер-

тації як за структурою, так і за змістом відповідає основним положенням ди-

сертації. 

Вважаю, що опубліковані результати достатньо повно відображають 

зміст дисертаційної роботи.  

7. Зауваження щодо змісту і оформлення дисертації та 

автореферату, завершеності дисертації в цілому. Дисертаційна робота, за-

гальний обсяг якої становить 202 сторінки, має стандартну структуру – вона 

складається із анотації, вступу, 6 розділів експериментальних досліджень, що 

включають 33 таблиці та 38 рисунків, загальних висновків, списку 

використаних літературних джерел та додатків. Мовний стиль дисертації 

відповідає сучасним філологічним нормам, характеризується якісним 

представленням використаних формул, змістовністю табличного і графічного 

матеріалу. 

Перший розділ дисертаційної роботи містить огляд літературних дже-

рел та є самодостатнім науково-пошуковим дослідженням, що досить вичер-

пно розкриває загальну характеристику та класифікацію антидепресивних лі-

карських засобів, фармакологічну активність, фізичні властивості міртазапіну 

та агомелатину. Наведені в огляді дані літератури проаналізовані автором, 

що і дозволило йому досить чітко аргументувати мету та поставлені завдан-

ня. 

У другому розділі описані методи ідентифікації міртазапіну та агомела-

тину. Вперше опрацьовано склад індивідуальних систем розчинників для ви-

явлення міртазапіну. Цінними в теоретичному плані є результати опрацю-



вання умов аналізу методом ГХ-МС для ідентифікації міртазапіну та агоме-

латину в суміші. Для попереднього скринінгу міртазапіну та агомелатину в 

пробах із біологічного матеріалу розроблено умови ідентифікації методом 

ВЕРХ-МС. 

Третій розділ дисертаційної роботи присвячений методикам кількісно-

го визначення міртазапіну та агомелатину. Розширюючи коло досліджень, 

автором опрацьовані умови кількісного визначення міртазапіну та агомела-

тину в розчинах методами УФ-спектрофотометрії, ГХ-МС та ВЕРХ-МС з ме-

тою використання цих методів для кількісного визначення вмісту досліджу-

ваних сполук у пробах, отриманих після їх виділення із біологічних субстра-

тів.  

Результати екстракції міртазапіну та агомелатину з водних розчинів та 

виділення з біологічного матеріалу, яким присвячені відповідно четвертий 

та п’ятий розділи дисертації, подано на сучасному науковому рівні, що свід-

чить про обізнаність дисертанта у відповідних методиках. Cлід відзначити 

завершену логічну послідовність всіх проведених досліджень.  

Завершальний, шостий розділ, дисертаційної роботи присвячений валі-

дації методик кількісного визначення міртазапіну та агомелатину в біологіч-

них об’єктах методами УФ-спектрофотометрії та ГХ-МС. Для підтвердження 

надійності методик визначення міртазапіну та агомелатину методами УФ-

спектрофотометрії та ГХ-МС в біологічних обʼєктах автором вдало обрано 

оцінку результатів за параметрами, що відповідають вимогам OECD/WHO та 

рекомендаціям FDA, EMA і МОЗ України. 

Загальна оцінка роботи є беззаперечно позитивною. При розгляді 

дисертаційної роботи виникли деякі зауваження та рекомендації: 
1) Номенклатуру речовин, що застосовані в аналізі бажано було навести 

згідно номенклатури IUPAC. 

2) Щодо методів ізолювання - також цікавим було провести дослідження 

із застосуванням як екстрагенту ацетону (метод Сшедзинські) та мето-

ду Б.М. Ізотова. 

3)  Останнім часом для прогнозування процесу виділення речовин, в пер-

шу чергу з біологічних об’єктів застосовують розрахунки коефіцієнту 

розподілу цих сполук, що збільшує теоретичну значимість роботи. 

 

Проте наведені зауваження не є принциповими і жодною мірою не 

впливають на, як вже зазначалось, схвальне сприйняття роботи. 

8. Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного до-

слідження на практиці. Запропоновані дисертантом методики виявлення та 

кількісного визначення міртазапіну та агомелатину у розчинах є чутливими 

та відтворюваними і можуть мати практичне використання у наукових лабо-

раторіях, які займаються хіміко-токсикологічним аналізом. Розроблені авто-

ром методики ізолювання міртазапіну та агомелатину з біологічного матеріа-

лу, методи їх ідентифікації та кількісного визначення є пріоритетними для 

цілей судово-хімічного аналізу. 

9. Висновок про відповідність дисертації вимогам положення. На 



підставі всього вищеозначеного можна зробити висновок, що дисертаційна 

робота Дармограй Наталі Миколаївни на тему «Хіміко-токсикологічне дослі-

дження міртазапіну, агомелатину та їх метаболітів» є завершеною науковою 

працею і за обсягом виконаних досліджень, своєю актуальністю, ступенем 

обґрунтованості наукових положень, новизною одержаних результатів, тео-

ретичним та практичним значенням, висновками повністю відповідає п. 11 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання ста-

ршого наукового співробітника», що пред’являються до кандидатських дисе-

ртацій, а її автор  заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та 

фармакогнозія. 
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