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офіційного опонента на дисертаційну роботу Дудок Ольги Василівни 

“Морфологічна та лектиногістохімічна харакетеристика печінки і селезінки в 

умовах застосування Лоратадину”, подану до захисту у спеціалізовану вчену 

раду Д 20.601.02 при ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет» МОЗ України на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.03.09 -  гістологія, цитологія, ембріологія

А ктуальність обраної теми дисертації. У теоретичній і практичній 

медицині на сьогоднішній день питання медикаментозної органотоксичності 

є актуальним. Арсенал фармакологічних препаратів постійно поповнюється, 

розширюється їх застосування при лікуванні різних патологічних станів 

організму людини, часто ліки застосовують без призначень лікаря.

Відомо, що алергічні захворювання відносяться до найпоширеніших 

хвороб цивілізації -  до них схильні близько 10 % населення планети. Тому 

достатньо широкого застосування набули антигістамінні препарати -  

блокатори проявів алергічних процесів. Аналізуючи джерела фахової 

літератури можна дійти висновку, що багато хіміопрепаратів, окрім 

терапевтичного ефекту, іноді здійснюють органотоксичний вплив, у першу 

чергу на печінку -  центр метаболізму ксенобіотиків і ліків.

На теперішній час відомо понад 150 найменувань антигістамінних 

препаратів з різним механізмом дії та активністю, які використовують для 

лікування алергійних станів. Водночас, наявні повідомлення про отруєння 

антигістамінними препаратами внаслідок їхнього передозування, 

довготривалого прийому або у комплексному лікуванні при наявності 

супутньої патології. Серед таких препаратів найпоширенішими є блокатори 

НІ-рецепторів гістаміну клітин, відповідальних за розвиток гіперчутливості 

негайного типу (гладкі міоцити стінок судин, дрібних бронхів). Слід 

зазначити, що гістамін у фізіологічних умовах забезпечує регуляцію багатьох



внутрішньоклітинних процесів, у тому числі впливає на стабільність 

популяції імунокомпетентних клітин.

Враховуючи вищезазначене можна стверджувати, що дисертаційна 

робота Дудок О.В., яка присвячена вивченню морфологічного стану печінки 

і селезінки в умовах тривалого застосування антигістамінного препарату 

Лоратадину в експерименті є актуальною, має теоретичне і практичне 

значення.

Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами. Дисертаційна робота Дудок Ольги Василівни 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 дослідження та одержаних результатів. Уперше проведені 

комплексні морфологічні дослідження та проаналізований вплив 

антигістамінного препарату Лоратадину на печінку і селезінку на різних 

рівнях їхньої структурної організації. Дисертанткою втановлено, що 

метаболізація Лоратадину призводить до розвитку деструктивних процесів у 

печінці та розвитку ознак антигенної стимуляції у селезінці.

Уперше встановлений перерозподіл вуглеводних детермінант 

поверхневого комплексу клітинних компонентів печінки та селезінки за умов 

Лоратадин-індукованих змін. Показана роль зірчастих макрофагоцитів 

(клітин Купфера) та перисинусоїдних ліпоцитів (клітин Іто) як у розвитку 

деструктивних змін гепатоструктур, так і у стимуляції регенераторних 

процесів після припинення впливу Лоратадину. Вперше показано, що 

блокада НІ-рецепторів гістаміну порушує рівновагу в процесах глюкогенезу 

і гліколізу у гепатоцитах.

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження. 

Результати дисертаційної роботи доповнюють та поглибюють існуючі
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уявлення про перебіг метаболізації ксенобіотиків, зокрема Лоратадину у 

печінці завдяки встановленню морфологічних критеріїв та маркерів 

деструктивних змін, які при цьому виникають. Отримані дані мають 

практичне значення і свідчать про необхідність обережного застосування 

антигістамінних препаратів, особливо впродовж тривалого часу.

Отримані нові наукові результати доповнюють, сучасні уявлення про 

цитотопографію вуглеводних детермінант різних біополімерів клітини як у 

нормі, так і на тлі експериментально індукованих змін. Дані дисертаційної 

роботи впроваджені у навчальний процес та наукову роботу десяти 

профільних кафедр медичних ВНЗ України.

Ступінь обгрунтованості та достовірність положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Обгрунтованість наукових 

положень, висновків та рекомендацій базуються на достатньому фактичному 

матеріалі і є достовірними, оскільки у роботі використано великий об’єм 

експериментального матеріалу -  60 статевозрілих білих щурів-самців. Для 

досліджень дисертанкою використовувалися як традиційні, так і новітні 

методи досліджень: гістологічний, гістохімічний, електронномікроскопічний, 

імуно- та лектиногістохімічний, які відповідають поставленій меті та 

завданням дослідження і повністю дозволяють їх реалізувати.

Це все дозволило встановити достовірні морфологічні зміни, які 

виникають у печінці та селезінці при введенні дослідним тваринам 

антигістамінного препарату Лоратадину. Отримані дані є достатньо 

переконливими, науково обгрунтованими, а їхній аналіз проведений з 

урахуванням останніх даних фахової наукової літератури.

Висновки дисертаційної роботи базуються на отриманих результатах

поставлених завдань і логічно випливають із основної мети дослідження.
• • ••• • • • •Оцінка змісту дисертації, н завершеності в цілому та ідентичності

змісту автореферату й основних положень дисертації. Дисертаційна 

робота Дудок Ольги Василівни “Морфологічна та лектиногістохімічна 

харакетеристика печінки і селезінки в умовах застосування Лоратадину”



побудована в класичному стилі, цілком відповідає основним вимогам ДАК 

МОН України щодо оформлення дисертацій.

Дисертація викладена на 157 сторінках друкованого тексту, з яких 115 

сторінок -  основний текст, включає 69 рисунків та 4 таблиці. Список 

літератури містить 225 джерел, з яких 104 написані кирилицею і 121 джерело 

-  латиницею. Робота складається з вступу, розділів: “Огляд літератури”, 

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

та узагальнення результатів”, висновків, списку використаної літератури, 

додатків.

У “Вступі” дисертантка всесторонньо обгрунтовує актуальність теми 

дисертації, її зв’язок з науковими програмами. Чітко сформульовані мета і 

завдання дослідження, наукова новизна та практичне значення роботи, дані 

про апробації отриманих результатів та публікації за темою дисертації.

Розділ “Огляд літератури” викладений на 25 сторінках. Дисертантка 

дає вичерпну характеристику стану проблеми органотоксичності 

ксенобіотиків та ліків за даними світової літератури. Представлені цікаві дані 

про медикаментозну гепатотоксичність та реакції імунного захисту при 

цьому. Описана роль гістамінових рецепторів не тільки при патології, але й у 

фізіологічних умовах. Проаналізовано роботи багатьох дослідників стосовно 

реактивних змін у селезінці при впливі різноманітних екзо -  і ендогенних 

чинників. В короткому резюме автор чітко і переконливо вказує на 

невирішені аспекти даної проблеми, які витікають з аналізу літературних 

джерел.

У розділі “Матеріали і методи дослідження”, який викладений на 7 

сторінках, обгрунтований вибір матеріалу дослідження, наведено дизайн 

експерименту, терміни спостереження, а також використані методи 

дослідження. Експерименти проводилися згідно вимог існуючих положень 

про гуманне поводження з піддослідними тваринами. Матеріалом для 

дослідження були печінка та селезінка, який забирали у достатньої кількості 

тварин у заплановані терміни спостереження, а також у тварин контрольної
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групи. Дисертантка всесторонньо обгрунтована методи дослідження: 

гістологічний, електронномікроскопічний для встановлення морфологічних 

змін у досліджуваних органах, гістохімічний, імуно-гістохімічний та 

лектиногістохімічний. Використаний морфометричний метод вивчення 

мікроструктури селезінки та статистичний для оцінки достовірності 

отриманих результатів.

У наступний двох розділах викладені результати власних досліджень. 

У Розділі 3 (54 сторінки) всебічно охарактеризовано динаміку змін мікро- і 

ультраструктури печінки на 10-у та 30-у доби з початку введення Лоратадину 

та на 40-у, 50-у та 60-у добу з початку експерименту. За допомогою PAS- 

реакції у напівтонких зрізах встановлений факт порушення вуглеводного 

обміну у печінці тварин, які отримували Лоратадин упродовж 30 діб. 

Імуногістохімічний метод дозволив автору виявити експресію маркерів CD68 

для зірчастих клітин Купфера та a-SMA для навколосинусоїдних клітин Іто у 

печінці і відсутність водночас такої експресії у тварин, що не отримували 

Лоратадин. Для підтвердження цього факту дисертантка наводить дані 

лектиногістохімічних досліджень, які виявили відповідну варіабельність 

перерозподілу вуглеводних детермінант глікополімерів клітинних елементів 

печінкових часточок. В цілому 3 розділ логічно структурований на 5 

підрозділів, відповідно до використаних методів. Ілюстрований матеріал 

високої якості (мікрофотографій та електронограм) та інформативності. 

Наприкінці розділу підведений підсумок проведених досліджень і у 

короткому резюме відображені основні характерні зміни у печінці, що 

виникли у результаті застосування Лоратадину, їхню динаміку аж до 60-ї 

доби спостереження (через ЗО діб після останнього введення препарату). 

Наведений також список праць, опублікованих за науковими результатами 

розділу.

Розділ 4 власних досліджень присвячений вивченню морфологічної та 

лектиногістохімічної реорганізації селезінки в умовах застосування 

Лоратадину. Він складається з трьох підрозділів, викладений на 14 сторінках,
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проілюстрований 13 рисунками. Наведені результати морфометричних 

досліджень із статистичною обробкою отриманих даних. Виявлено, що 

введення експериментальним тваринам Лоратадину статистично достовірно 

веде до зміни співвідношення білої і червоної пульпи селезінки в бік 

наростання вмісту лімфоїдного компоненту на 30-у та 40-у добу 

спостереження з розвитком ознак антигенної стимуляції у вигляді появи 

гермінативних центрів у лімфоїдних вузликах. Представляє інтерес виявлене 

підвищене експонування глікорецепторів дендритних клітин у складі 

лімфоїдних вузликів за допомогою високочутливих зондів, якими були 

лектини PNA та GNA. У резюме авторка стверджує, що введення Лоратадину 

впродовж ЗО діб призводить до розвитку ознак антигенної стимуляції у 

селезінці, викликаних, імовірно, впливом неогаптенів, які утворюються при 

метаболізації Лоратадину у печінці. Не виключений, на думку автора і інший 

механізм, а саме порушення регуляції апоптозу імунокомпетентних клітин 

внаслідок блокади їхніх гістамінових рецепторів.

Розділ “Аналіз та узагальнення результатів” викладений на 14 

сторінках. Авторка всебічно аналізує отримані нею результати вдало 

використовуючи при цьому дані світової фахової літератури. Сформульовані 

при цьому твердження мають чіткий, вичерпний характер і сумнівів не 

викликають.

Наприкінці дисертаційної роботи зроблені 7 висновків, які у повному 

обсязі відображають результати досліджень, є вичерпними і послідовними.

Автореферат дисертації складений згідно існуючих вимог. Зміст 

автореферату у стислій формі відображає основні результати проведеного 

дослідження. При цьому слід відмітити повну аутоавтентичність змісту 

автореферату та основних положень дисертації.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті. Отримані наукові результати дисертаційної роботи у 

достатньому обсязі висвітлені у 9-й публікаціях, серед них 5 статей
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надруковані у фахових наукових виданнях України, 1 стаття у іноземному 

виданні, 3 роботи у матеріалах наукових конференцій.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення. 

Зміст дисертації та автореферату відповідають темі дослідження і 

розкривають її суть. Дисертація оформлена згідно вимог ДАК України, 

написана українською мовою. Разом з тим, відмічаю ряд недоліків і 

побажань:

1. У “Вступі” наведені “методи дослідження ”, бажано було б дати їх 

характеристику, написати, для чого використана та чи інша методика.

2. Розділ “Огляд літератури” включає 6 підрозділів. Враховуючи те, що 

дисертаційна робота морфологічна, перші три підрозділи, які присвячені 

детальному опису ксенобіотиків, ліків, гістаміну, препарату Лоратадин 

можна було б дати більш стисло.

3. На окремих рисунках світлооптичних мікрофотографій (3.3, 3.6, 3.12, 

3.17, 3.55) відсутні позначення структур, що зображені. Можна було б їх 

дати, враховуючі їх специфічність.

4. У тексті дисертації зустрічається окремі орфографічні, стилістичні та 

друкарські помилки. Вони не впливають на зміст і цінність результатів 

дослідження.

Загальне враження від дисертації та автореферату позитивне, а вказані 

недоліки не зменшують наукового теоретичного та практичного значення 

даної дисертаційної роботи, мають рекомендаційне спрямування і не 

знижують наукову цінність дисертації.

В процесі роботи над оцінкою дисертації виникли наступні питання:

1. Чому застосування в експерименті Лоратадину призводить до 

достовірного зростання площі білої пульпи селезінки тварин та 

перерозподілу її структурних компонентів? У якій термін експерименту 

встановлені Вами найбільші зміни цих показників?
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2. Проведені Вами гістологічні дослідження печінки тварин, що 

отримували Лоратадин, встановили накопичення в цитоплазмі гепатоцитів 

ліпідних крапель та включень глікогену. Про що свідчить цей факт?

3. Для виявлення глікокон’югатів структур печінки та селезінки 

використовували набір лектинів. Чи мають вони органоспецифічність?

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці. Результати фундаментального морфологічного 

дослідження можуть бути використані у якості теоретичного обгрунтування 

для розробки рекомендацій щодо раціонального та обережного застосування 

препаратів-блокаторів НІ-гістамінових рецепторів пацієнтами, у першу чергу 

тими, у яких наявні ознаки супутньої патології гепатобіліарної системи. 

Отримані автором результати можуть також застосовуватися у науковій і 

педагогічній роботі профільних і суміжних кафедр медичних ВУЗів України.

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертаційна 

робота Дудок Ольги Василівни на тему “Морфологічна та 

лектиногістохімічна характеристика печінки і селезінки в умовах 

застосування Лоратадину”, яка виконана у Львівському національному 

медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України (науковий 

керівник -  завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології, доктор 

медичних наук, професор О.Д. Луцик) є самостійним, завершеним науковим 

дослідженням, у якому вирішене актуальне завдання. Вона містить нові 

науково обгрунтовані результати, які мають теоретичне та практичне 

значення для сучасної медицини. Наукові положення та висновки, наведені у 

дисертації є новими. Достовірність отриманих результатів забезпечена 

достатнім фактичним матеріалом, отриманим при допомозі адекватних 

методів досліджень. Всі основні положення дисертації відображені в 

публікаціях у фахових виданнях, кількість і рейтинг яких відповідає вимогам 

ДАК України. Вказані зауваження не мають принципового характеру і не 

знижують наукової цінності дисертації в цілому.
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За науковою новизною, актуальністю, теоретичною та практичною 

цінністю дисертація Дудок О.В. відповідає вимогам Постанови Кабінету 

Міністрів України «Порядку присудження наукових ступенів» Х« 567 від 24 

липня 2013 р. (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету 

Міністрів X» 656 від 10.08.2015 р. і Хе 1159 від 30.12.2015 р.) щодо 

кандидатських дисертацій, а її авторка заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.09 -  гістологія, 

цитологія, ембріологія.

Офіційний опонент 

завідувач кафедри гістології та ембріології 

ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ Укр

доктор біологічних наук, професор
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