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Актуальність обраної теми дисертації 

Важливою проблемою сучасної теоретичної і практичної медицини є 

вивчення негативного впливу ксенобіотиків на здоров'я людини та пошук 

шляхів усунення та подолання наслідків цього впливу. Значне місце у структурі 

ксенобіотиків займають ліки. Сучасний фармацевтичний ринок налічує понад 

55 тис хімічних сполук — ліків, які окрім лікувальної дії можуть бути 

небезпечними для людини. Так, за останні роки все більше з'являється 

повідомлень про медикаментозні отруєння різними препаратами, серед яких 

фігурують і антигістамінні. При цьому деструктивний вплив часто носить 

поліорганний характер, але, у першу чергу, ушкоджується печінка — осередок 

метаболізації ксенобіотиків і ліків та система органів імунного захисту, 

ефективність функціонування якої залежить від рівня метаболічної функції 

печінки. Так, ураження печінки, спричинене ліками, займають значне місце у 

структурі патології цього органа. За окремими даними до 40% гепатитів, 

виявлених у пацієнтів віком понад 40 років, обумовлені медикаментозною 

гепатотоксичністю. При цьому деструктивна дія обумовлена не стільки 

препаратом per se, скільки його реактивними метаболітами та неогаптенами, які 

часто при цьому утворюються і мають імунотропний характер. Структурні 

зрушення в печінці при медикаментозних ураженнях мають здебільшого 

універсальний характер і маніфестують у вигляді гіперплазії гладкої



ендоплазматичної сітки, модифікації мітохондріального компартменту, ліпідної 

інфільтрації в гепатоцитах із розвитком некротичних змін.

Інший аспект актуальності даної роботи полягає в тому, що 

антигістамінні препарати набувають усе більшого застосування в зв'язку зі 

зростанням “алергізації” населення. Так, на сьогодні відомо, що близько 20% 

населення Європи страждає від тих чи інших проявів алергії. З'явилися 

повідомлення про органотоксичність таких препаратів, у тому числі і 

Лоратадину.

Відомо, що фармакокінетика Лоратадину та його метаболітів спрямована 

на блокаду Н1-гістамінових рецепторів клітин-мішеней, які задіяні в розвитку 

проявів алергії — гладких міоцитів судин гемомікроциркуляторного русла, 

дрібних бронхів тощо. Водночас, Н1-гістамінові рецептори притаманні 

багатьом іншим клітинам, зокрема, імунокомпетентним. На стан популяції 

останніх впливає багато регуляторних чинників, серед яких помітну роль 

відіграє гістамін. Безсумнівно, що тривала, перманентна блокада гістамінових 

рецепторів відповідними препаратами не виключає розладу 

внутрішньоклітинних регуляторних систем імуноцитів і, як наслідок, 

порушення їхньої антиген-залежної диференціації.

З огляду на вищевикладене дисертаційна робота Дудок О.В., яка 

присвячена вивченню морфології печінки та селезінки в умовах застосування 

антигістамінного препарату Лоратадину в експерименті за допомогою 

адекватних та високоінформативних методів дослідження є, безумовно, 

актуальною.

Зв’язок теми дисертації з державними і галузевими науковими

програмами

Дисертаційна робота Дудок О. В. виконана згідно плану наукових 

досліджень Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького і є частиною планової науково-дослідної роботи кафедри гістології, 

цитології та ембріології “Лектино- та імуногістохімічний аналіз вуглеводних 

детермінант нормальних та патологічно змінених тканин”, номер державної 

реєстрації 0113U000207.



Новизна одержаних результатів

Новизна проведеного Дудок О. В. дослідження полягає в тому, що за 

допомогою адекватних та високоінформативних морфологічних методів 

уперше в експерименті показано вплив застосування в терапевтичних дозах 

антигістамінного препарату Лоратадину на структурну організацію печінки і 

селезінки. Уперше проведена оцінка виявлених змін у динаміці під час 

введення Лоратадину та після його припинення. При цьому встановлено, що 

перші ознаки дезінтеграції гепатоструктур виникають уже на 10-у добу 

введення препарату, досягають максимального розвитку на 30-у добу та 

підтримуються протягом наступних 10 діб. Наприкінці спостереження до 60-ї 

доби експерименту ці зміни набувають тенденції до нівелювання.

Уперше проведена порівняльна характеристика результатів 

лектиногістохімічних досліджень та даних імуногістохімії та виявлено їхнє 

повне співпадіння, що дозволило автору стверджувати про не меншу цінність 

лектиногістохімічних методів поруч з імуногістохімічними. Новизною 

дисертаційної роботи є також встановлення ролі Лоратадину та блокованих ним 

НІ-рецепторів гістаміну в розвитку порушень вуглеводного обміну в печінці та 

у виникненні реактивних змін у селезінці, що супроводжувалися статистично 

достовірним збільшенням вмісту білої пульпи та свідчить про антигенну 

стимуляцію цього органу.

Теоретичне значення результатів досліджень

Отримані дисертантом Дудок О. В. експериментальні дані є важливими 

для сучасної морфології в розрізі доповнення та поглиблення відомостей про 

особливості метаболізації ліків у печінці у вигляді структурних змін на різних 

рівнях організації органа. Результати роботи поповнюють базу даних про 

локалізацію і топографію глікорецепторів, варіабельність яких різко зростає 

при найменших порушеннях структурного гомеостазу організму.

Встановлені дані про гісто- та цитотопографію лектинових рецепторів 

структур печінки та селезінки за допомогою лектинів різної вуглеводної 

специфічності в контрольних тварин, перерозподіл та ступінь експресії таких 

рецепторів на тлі Лоратадин-індукованих змін важливі для підтвердження



розвитку і перебігу цитотоксичних порушень у печінці і селезінці, для їхнього 

передбачення та застосування можливої коригуючої дії.

Практичне значення результатів досліджень

Отримані дані можуть знайти практичне використання в клініці для 

обгрунтування необхідності контрольованого застосування антигістамінних 

препаратів у практичній медицині та недопустимість самолікування такими 

препаратами, а також у постановці патогенетично орієнтованого діагнозу 

пошкодження структур печінки і селезінки з метою впливу на окремі ланки 

розгортання патологічних процесів у цих органах.

Безпосередній вихід у клініку гепатології результатів даного дослідження 

може мати профілактичне спрямування для їхнього використання в 

попередженні розвитку патологічних змін печінки і селезінки при призначенні 

блокаторів Н1-гістамінових рецепторів у клініці.

Матеріали дисертації стосовно застосування лектинодіагностики можна 

використати в роботі гістологічних і гістохімічних лабораторій для 

поглиблення знань будови і гістоструктурних змін у визначених популяціях 

клітин того чи іншого органа.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і
•  О  -Я • • •  • •  •  •  •рекомендацій, сформульованих у дисертації та їх вірогідність

Здобувач усебічно обгрунтувала мету роботи та чітко сформулювала 

завдання для її' реалізації, які логічно випливають з актуальності теми 

дослідження та відповідають проблематиці сучасної теоретичної та практичної 

медицини. Дослідження виконано на достатній кількості експериментального 

матеріалу (60 білих щурів), що стало основною передумовою для оцінки 

достовірності отриманих результатів. Застосовані дисертантом методи 

морфологічних досліджень є високоінформативними і дозволили всебічно 

розкрити суть і рівень дезінтеграції структурних компонентів досліджуваних 

органів у динаміці під час 30-добового введення Лоратадину та після його 

припинення впродовж 30 діб. При цьому, аналіз отриманих результатів автор 

провела за допомогою їхнього порівняння з результатами контрольних 

досліджень. Обгрунтованість наукових положень і достовірність результатів є



беззаперечними, оскільки вони базуються на співставленні даних, отриманих за 

допомогою гістологічних, електронномікроскопічних, гісто- та імунохімічних, 

лектиногістохімічних методів досліджень. Такий підхід дозволив автору надати 

об'єктивні, переконливі та вірогідні дані щодо закономірності виявлених змін та 

чітко обгрунтувати висновки дисертаційного дослідження, які в повному обсязі 

відповідають поставленим у роботі завданням.

Експериментальні дослідження здобувач проводила з дотриманням 

правил поводження з лабораторними тваринами та згідно відповідних діючих 

нормативних актів, ухвалених на законодавчому рівні.

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, в опублікованих працях 

Проведення детального аналізу дисертації, автореферату та 

опублікованих автором 9 наукових праць за темою дисертації (5 статей 

надруковано у фахових наукових виданнях України і 1 стаття опублікована в 

іноземному журналі (Польща) засвідчило, що всі наукові положення, висновки 

та рекомендації обгрунтовані і вірогідні. Повнота викладу матеріалів дисертації 

висвітлена в публікаціях повністю, їхній зміст не повторюється. Матеріали 

дисертації пройшли достатню апробацію на конференціях.

Оцінка змісту та оформлення дисертації, її завершеність у цілому та 

ідентичність змісту автореферату і основних положень дисертації 

Кандидатська дисертація Дудок Ольги Василівни “Морфологічна та 

лектиногістохімічна характеристика печінки і селезінки в умовах застосування 

Лоратадину” є завершеною науковою роботою, виконана згідно вимог, 

регламентованих відповідними діючими сьогодні постановами Кабінету 

Міністрів України та ДАК України.

Дисертація викладена українською мовою на 157 сторінках друкованого 

тексту, з яких обсяг основного тексту становить 115 сторінок. Морфологічна 

термінологія в тексті стандартизована у світлі “Міжнародної гістологічної 

номенклатури” (Київ, 2010). Подано 69 рисунків, що відображають результати 

світлової та електронної мікроскопії та 4 таблиці. Бібліографія налічує 225 

літературних джерел (104 надруковані кирилицею, 121-латиницею).



Дисертація складається зі вступу, розділів: “Огляд літератури” і

“Матеріали і методи досліджень”, двох розділів власних досліджень, висновків, 

списку використаних джерел, 10 додатків.

У розділі "Вступ” автор аргументовано обгрунтовує та висвітлює 

актуальність теми дисертації, її новизну, теоретичне і практичне значення.

У Розділі 1 дисертації (складається з 4 підрозділів) представлений аналіз 

проблеми за даними світової фахової літератури. Проаналізовано питання 

поширення медикаментозної гепатотоксичності взагалі, та місце в цьому 

антигістамінних препаратів, зокрема. Розглядається питання ролі гістамінових 

рецепторів у нормі та при патології. Звернено увагу на реакцію органів 

імунного захисту на дію ксенобіотиків та ліків. Висвітлюються сучасні погляди 

на роль вуглеводних рецепторів клітин та позаклітинного матриксу в 

ідентифікації морфологічних змін при дії патогенних чинників та сучасні 

методи вивчення їхньої експресії за допомогою лектинів. У короткому резюме 

автор чітко вказує на невирішеність окремих аспектів даної проблеми.

У розділі “Матеріали та методи дослідження” детально описано дизайн 

експерименту, програма та обсяг дослідження, що передбачає використання 

ряду методів. Автор обгрунтовує дозу Лоратадину та спосіб його введення 

експериментальним тваринам, наводить терміни забору матеріалу для 

досліджень, необхідну кількість тварин для кожного терміну. 

Охарактеризовано групу контрольних тварин, яким відповідно вводили лише 

воду для ін'єкцій. Експерименти виконувалися згідно існуючих вимог у 

поводженні з піддослідними тваринами. Матеріалом для дослідження були 

печінка і селезінка, які забирали в заплановані терміни досліду у відповідній 

кількості тварин після їхньої евтаназії під загальним ефірним наркозом.

Використані морфологічний, електронномікроскопічний, гісто- та 

імунохімічний, лектиногістохімічний методи є адекватними, які дозволяють 

встановити чітку морфологічну картину змін, що виникають у досліджуваних 

органах у результаті введення Лоратадину та простежити їхню динаміку.

У розділі 3 “Власні дослідження” викладено результати вивчення 

морфологічної картини печінки на світлооптичному та



електронномікроскопічному рівні. При цьому зміни гепатоструктури 

зареєстровані вже на 10-у добу досліду. На 30-у добу вони поглиблювалися і 

були максимальними на 40-у добу. У подальшому (після припинення введення 

Лоратадину) такі зміни поступово (50-а, 60-а доба) зазнавали зворотного 

розвитку з одночасним посиленням регенераторних процесів.

Проведена на напівтонких зрізах PAS-реакція дозволила автору 

констатувати зрушення вуглеводного обміну в печінці піддослідних тварин у 

вигляді посиленого депонування глікогену в деструктивно змінених 

гепатоцитах.

Імуногістохімічні дослідження, проведені на 40-у добу досліду, 

засвідчили залучення інших клітинних елементів печінки в деструктивні 

процеси. На це вказують дані про підвищену експресію маркера CD68 

печінкових макрофагоцитів та a-SMA-маркера навколосинусоїдних клітин 

(Іто).

Результати лектиногістохімчних досліджень підтверджують дані 

імуногістохімії. Високу експресію глікорецепторів клітин Купфера та клітин 

Іто на 40-у добу досліду було виявлено при селективній обробці зрізів 

лектинами WGA та CNFA. Отримані автором результати свідчать про високу 

чутливість лектинової гістохімії і в деяких випадках такий метод можна 

застосовувати в якості альтернативи імуногістохімії. У кінці розділу автор 

робить підсумок і в резюме стисло подає короткий підсумок.

У Розділі 4 представлені результати морфологічних та 

лектиногістохімічних досліджень селезінки білих щурів, яким упродовж 30 діб 

вводили Лоратадин. Терміни досліду були такі ж, як і при вивченні морфології 

печінки. У цьому розділі дисертант подає, результати морфометричних 

досліджень, що стосувалися співвідношення вмісту червоної і білої пульпи зі 

статистичною обробкою отриманих величин та їхнє порівняння з контрольними 

показниками. При цьому з добувач виявив статистично достовірне збільшення 

об’єму білої пульпи в селезінці піддослідних тварин та знайшов ознаки 

антигенної стимуляції у вигляді виникнення гермінативних центрів у 

лімфоїдних вузликах. Для підтвердження цього дисертант навела результати



лектинової гістохімії, які продемонстрували високий афінітет лектинів PNA і 

GNA до глікокон’югатів поверхневого комплексу дендритних (антиген- 

презентуючих) клітин у складі білої пульпи селезінки. У резюме автор робить 

висновки про ймовірні причини виникнення отриманих змін. З одного боку 

антигенну стимуляцію можуть викликати неогаптени, утворені в процесі 

метаболізації Лоратадину в печінці, з іншого -  пригніченні апоптозу 

імунокомпетентних клітин унаслідок блокади їхніх НІ-гістамінових рецепторів 

Лоратадином.

Розділ “Аналіз та узагальнення результатів” написаний на 14 

сторінках, де автор проводить глибокий, змістовний і аргументований аналіз 

отриманих досліджень та їхнє узагальнення. При цьому, дисертант вдало 

оперує даними літератури, які надійно підкріплюють висунуті припущення та 

твердження, які, у свою чергу, безумовно є вичерпними та не викликають 

сумнівів. Дисертант підкреслює дискусійні аспекти та інтерпретує власні.

Результати дисертаційної роботи викладені в 7 висновках, які 

сформульовані чітко і послідовно і є завершенням поставлених завдань 

дослідження. У преамбулі висновків подана загальна оцінка проведеної роботи. 

Між завданнями дослідження та висновками розбіжностей немає.

Автореферат оформлений згідно вимог, а його зміст відображає суть 

дисертаційної роботи. Основні положення, що виносяться на захист, та 

висновки в авторефераті та дисертації є ідентичними.

Зауваження та запитання щодо змісту та оформлення дисертації і

автореферату

Зауваження:

1. У дисертації та авторефераті трапляються стилістичні і 

орфографічні огріхи.

2. При розгляді зон печінкової часточки автор описує зміни в 

перицентральній, проміжній і перипортальній зонах. Згідно з "Гістологічною 

термінологією" (2010), доцільно було би використати терміни - центральна, 

проміжна і периферійна зони.



3. В окремих підписах до рисунків трапляються неточності: наприклад 

на рис. 3.24 цифрою "1" невдало позначена цистерна гладкої ендоплазматичної 

сітки; на рис. 3.30 відсутнє позначення "5" - гранулярна ендоплазматична сітка; 

на рис. 4.2 - написано лімфатичний, а не лімфоїдний вузлик.

4. У списку використаних джерел трапляються джерела, опубліковані 

до 2005 року, частина з яких є фундаментальними для гістології.

Запитання:

1. Ви спостерігали скупчення еритроцитів в просвіті синусоїдів 

печінки: до яких реологічних проявів вони належать (сладж, стаз)?

2. Чи можна методом лектинової гістохімії ідентифікувати NK- 

клітини в печінці?

3. Яке патогенетичне значення має посилене утворення рибосом у 

гепатоцитах на 30-у добу?

4. В яких клітинах перипортальних трактів нагромаджується глікоген?

Результати дисертації можуть бути використані:

1. У педагогічному процесі при розгляді особливостей будови та 

лектинохімічної діагностики печінки людини та експериментальних тварин, 

зокрема на кафедрах анатомії і фізіології, гістології, цитології та ембріології, 

патологічної анатомії.

2. Безпосередній вихід у клініку гепатології за результатами даного 

дослідження може мати профілактичне спрямування та їхнє використання для 

попередження розвитку патологічних змін печінки і селезінки при призначенні 

блокаторів НІ-гістамінових рецепторів у клініці.

3. Вважаю доцільним більш широке опублікування результатів 

дослідження не тільки в профільних фахових виданнях, але й у відповідних 

клінічних журналах. Матеріали кандидатської дисертації можуть також бути 

використані при написанні підручників та монографій з профільної та суміжних 

дисциплін.

Відповідність дисертації встановленим вимогам

Дисертаційна робота Дудок Ольги Василівни на тему “Морфологічна та 

лектиногістохімічна характеристика печінки і селезінки в умовах застосування



Лоратадину” виконана на кафедрі гістології, цитології та ембріології 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

МОЗ України під керівництвом завідувача кафедри гістології, цитології та 

ембріології, доктора медичних наук, професора Олександра Дмитровича 

Луцика є сучасним, завершеним науковим дослідженням. Сформульовані в 

дисертації положення та висновки науково обгрунтовані, повністю викладені в 

опублікованих працях та оприлюднені на наукових конференціях.

Дослідження виконано на достатньому числі спостережень і на 

адекватному рівні з використанням високоінформативних методик, які 

відповідають поставленим завданням і забезпечують достовірність отриманих 

результатів, обгрунтованість наукових положень і висновків.

Вважаю, що дисертація Дудок О.В. на тему “Морфологічна та 

лектиногістохімічна харакетеристика печінки і селезінки в умовах застосування 

Лоратадину”, в якій встановлені закономірності впливу антигістамінного 

препарату другого покоління - Лоратадину на структурні та вуглеводні 

детермінанти печінки та селезінки в експерименті, за науковою новизною, 

актуальністю, теоретичною і практичною цінностями відповідає вимогам п.11 

Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок присудження наукових 

ступенів» від 24 липня 2013 р. № 567 (із змінами, внесеними згідно з 

Постановами КМ № 656 від 19.08.2015 р. і № 1159 від 30.12.2015 р.) щодо 

кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.09 -  гістологія, 

цитологія, ембріологія.
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