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Актуальність обраної теми дисертації. Опікова травма, не дивлячись 

на багатовікову історію розробки методів її лікування, як в теоретичному, так і 

в практичному аспекті залишається актуальною медичною, соціальною та 

економічною проблемою в усьому світі (М.О. Клименко, Л.Г. Нетюхайло, 

2012; Г.П. Козинець та співавт., 2014; З.М. Н ебесна, 2016; S. Sen et al., 2010; 

L.P. Kamolz, 2010). П оряд із терміном «опік», що позначає локальне ураження, 

запроваджено поняття «опікова хвороба», яке підкреслює відповідну реакцію 

на опікову травму всього організму. Опікова хвороба -  це патологічний стан, 

що розвивається як реакція на опікову рану шкіри, характеризується 

стадійністю протікання і залученням до процесу всіх життєво важливих 

систем організму.

Важка опікова травма призводить як до місцевих, так і до загальних 

порушень в системі обміну речовин, природньої резистентності, імунологічної 

реактивності (R. L. Sheridan, 2003; Shupp et al., 2010). При опіковій хворобі в 

крові накопичуються циркулюючі імунні комплекси внаслідок пошкодження 

механізмів їх виведення із організму обпеченого (С.А. Артемьев и др., 2009). Це 

є причиною порушення нормальної функціональної активності 

імунокомпетентних клітин, а також їх токсичного ушкодження. Саме тому 

опікову хворобу розглядають як захворювання із вторинною імунологічною 

недостатністю, при якому особливо пригнічуються клітинні механізми захисту 

(D. W asserman, 2001). З ’ясовано (В.М. Носенко, 2010), що раннє відновлення 

кількості Т-лімфоцитів покращує прогноз навіть при опіках, які складають 50 %



площі поверхні тіла, а також доведено (С.ГІ. Сахаров, В.В. Иванов, 2010), що 

саме Т-клітинний імунодефіцит є предиктором розвитку інфекційних 

ускладнень опікової хвороби.

Сучасні наукові дані свідчать, що на тепер вітчизняними та іноземними 

науковцями досить ґрунтовно вивчена морфологія тимуса у нормі та при 

патології. Проте при опіковій хворобі особливості морфофункціональних змін 

структурних компонентів тимуса за умов застосування дезінтоксикаційних 

інфузійних розчинів потребують поглиблених, подальших досліджень.

Враховуючи вище зазначене, дисертаційна робота Черкасова Е. В., яка 

присвячена з ’ясуванню структурної реорганізації тимуса при експеримен

тальній опіковій хворобі за умов застосування інфузії комбінованих 

гіперосмолярних розчинів є актуальною, має теоретичне і практичне значення.

Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами. Дисертаційна робота є складовою спільної НДР (регламентованої 

угодою про наукову співпрацю між Національним медичним університетом 

імені О.О. Богомольця та Вінницьким національним медичним університетом 

імені М.І. Пирогова) «Експериментальне обґрунтування ефективності 

комплексних інфузійних препаратів на моделі опікової хвороби у тварин», що є 

фрагментом планової НДР на тему «Створити нові комплексні колоїдні 

кровозамінники поліфункціональної дії та розчини для ресуспендування 

еритроцитів (лабораторно-експериментальне обґрунтування їх застосування в 

трансфузіології)» (КПКВ6561040, № Державної реєстрації 0107U001 132). 

Автор є співвиконавцем зазначеної роботи. Тема дисертаційної роботи 

затверджена на засіданні Вченої ради Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця МОЗ України (протокол № 7 від 8 червня 2011 р.) та 

перезатверджена у новій редакції «Структурні зміни в тимусі за умов 

експериментальної опікової хвороби» (протокол № 11 від 28 квітня 2016 p.). 

Тема дисертації також розглянута та затверджена на засіданні Проблемної 

комісії МОЗ і НАМ И України «Морфологія людини» (протокол № 3 від 

13 березня 2016 року).



з

Новизна дослідження та одержаних результатів. Вперше проведені 

комплексні дослідження та зроблений детальний аналіз структурних змін 

тимуса при важкій експериментальній термічній травмі шкіри, що дозволило 

встановити нові наукові дані про закономірності реорганізації органа в 

динаміці досліду.

Уперше виявлено, що опікова хвороба супроводжується порушенням 

мікроциркуляції периваскулярним та міжклітинним набряком, які 

поєднуються з альтерацією функціонально різних клітин органа. Встановлено, 

що після важкої термічної травми частина клітин тимуса гине шляхом 

апоптозу, некрозу, апонекрозу або автофагії.

Уперше доведено, що механізми деструкції та репарації в тимусі при 

термічній травмі пов’язані з показниками клітинного циклу, фрагментації 

ДНК та з динамікою типів клітинної смерті.

Вперше доведено що лактопротеїн з сорбітолом та HAES-LX-5% при 

лікуванні термічної травми проявляють властиві їм дезінтоксикаційні та 

реологічні ефекти. Крім цього здійснюють довготривалий вплив на

репаративні процеси в тимусі при опіковій хворобі.

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження. 

Результати дисертаційного дослідження Е. В. Черкасова мають важливе

теоретичне та практичне значення, вони поглиблюють та доповнюють

відомості про особливості змін структурних компонентів тимуса при важких 

опіках шкіри. Систематизовані основні критерії для ідентифікації 

деструктивних та репаративних змін; встановлений тип загибелі кожної 

індивідуальної клітини тимуса; дана інтегральна оцінка стану ушкодження 

ДНК та проліферативних можливостей усіх клітин тимуса у певні терміни 

опікової хвороби.

Результати морфологічних досліджень проточної цитометрії дозволили 

встановити ранні прояви патологічних змін в тимусі, оцінити стадії

захворювання та ефективность проведеної терапії (застосування їнфузії 

гіперосмолярних розчинів).



Доведено, що застосування лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5 % 

позитивно впливає на стан структурних компонентів тимусу при термічній 

травмі, зменшує деструктивні зміни в органі та забезпечує активний перебіг і 

його відносну нормалізацію в пізні терміни досліду. Тому ці інфузійні 

препарати можна віднести до групи «пластичних» і застосовувати для надання 

невідкладної допомоги при лікуванні захворювань, що супроводжуються 

порушенням цілісності судинної стінки, набряками та крововиливами.

Отримані нові наукові дані є теоретичним і практичним підґрунтям 

подальшого впровадження комбінованих гіперосмолярних інфузійних 

розчинів для корекції наслідків опікової травми.

Отримані результати можуть бути впроваджені в наукову роботу та 

навчальний процес при читанні лекцій і на практичних заняттях профільних 

кафедр медичних ВНЗ України.

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Обгрунтованість наукових 

положень, висновків та рекомендацій, а також достовірність отриманих 

результатів дисертації базуються на достатньому фактичному матеріалі.

Усі використані засоби вимірювальної техніки пройшли необхідну 

перевірку територіальним органом Держстандарту України й визнанні 

придатними до використання при виконанні наукової роботи.

Дослідження проведені з використанням сучасних та адекватних меті і 

завданням методик. Аналіз та статистична обробка цифрового матеріалу 

проведена з використанням програмного забезпечення. Все це дозволило 

отримати переконливі, науково обґрунтовані, достовірні дані. Вони 

оприлюднені та дістали схвалення на наукових форумах та у періодичних 

наукових виданнях.

Отримані дисертантом результати досліджень відповідним чином 

зафіксовані в первинній науковій документації, ретельно оброблені з 

використанням параметричних і непараметричних методів статистичного 

аналізу та узагальнені в дисертації в 18 таблицях.



Аналіз сучасного стану розробок в даному напрямку вітчизняними та 

закордонними дослідниками, узагальнення, аналіз та обговорення результатів 

досліджень проведені з використанням достатньої кількості джерел наукової 

літератури вітчизняних та закордонних авторів.

Вміст наукової роботи з її обґрунтуванням вважаю достатніми для 

узагальнень і висновків щодо визначення новітніх уявлень про опікову хворобу, 

роль тимуса в її патогенезі та обґрунтування сучасних методів інфузійного 

лікування термічних уражень.

Вірогідність наведених результатів дисертаційного дослідження 

обґрунтована тим, що всі положення, висновки дисертаційної роботи 

сформульовані на підставі аналізу одержаних результатів з використанням 

великого за обсягом матеріалу, відповідають поставленим завданням 

дослідження та мають наукову й практичну цінність.

Оцінка змісту дисертації, її  завершеності в цілому та ідентичності 

змісту автореферату й основних положень дисертації. Дисертаційна робота 

Черкасова Ельдара Вікторовича «Структурні зміни в тимусі за умов 

експериментальної опікової хвороби» побудована в класичному стилі, цілком 

відповідає основним вимогам ДАК М ОН України щодо оформлення 

дисертацій. Робота є самостійним, завершеним науковим дослідженням, яке 

містить нове вирішення актуальної наукової проблеми щодо вивчення 

особливостей морфологічних змін тимуса при експериментальній термічній 

травмі та за умов застосування внутрішньовенної інфузії дезінтоксикаційних 

розчинів. Доведена доцільність застосування комбінованих гіперосмолярних 

розчинів (лактопротеїну з сорбітолом і HAES-LX-5 %) та встановлена 

специфіка їх коригуючого впливу на деструктивні зміни в тимусі опечених 

тварин.

Дисертаційна робота відповідає шифру спеціальності 14.03.09 -  

гістологія, цитологія, ембріологія. Зміст автореферату Е. В. Черкасова 

відповідає основним положенням та структурі дисертації.



Наукову роботу представлено автором на 412 сторінках комп’ютерного 

тексту і документовано 214 рисунками, 18 таблицями, які в логічній 

послідовності обґрунтовують достовірність викладеного матеріалу. 

Дисертація складається із вступу, огляду літератури, розділу з характеристики 

матеріалу і методів дослідження, розділу власних досліджень, розділу аналізу і 

узагальнення результатів дослідження, висновків, списку використаних 

джерел і додатку.

У «Вступі» (стор. 4-12) здобувач обґрунтував актуальність проведеного 

дослідження, сформулював мету та завдання дослідження, визначив об’єкт та 

предмет дослідження, аргументовано вказав методи дослідження, показав 

наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, зазначивши 

свій особистий внесок, надав перелік наукових форумів, на яких відбувалася 

апробація результатів виконаної наукової роботи.

Розділ 1 «Огляд літератури» (стор. 13-52), складається з 2 підрозділів у 

які автором, відповідно до поставлених завдань дослідження, включено 

джерела, що висвітлюють сучасні морфологічні та клініко-патогенетичні 

уявлення про опікову хворобу, періодизацію та її інфузійну терапію, а також 

актуальні проблеми щодо структурної організації та функції тимуса як 

центрального органа імунної системи. Розділ побудований логічно, читається і 

сприймається легко.

Розділ 2 «М атеріали і методи дослідження» (стор. 53-64) складається з 2 

підрозділів, де представлені матеріали і методи дослідження. Методи 

дослідження відповідають поставленій меті та завданням дослідження, яке 

проведено на 226 білих статевозрілих щурах-самцях масою 160-180 г, 

отриманих із віварію Державної установи «Інститут фармакології та 

токсикології НАМ Н України». Серед методів дослідження, які 

застосовувались: лабораторні -  для оцінки рівня інтоксикації та ступеня 

важкості опікового пошкодження шкіри (визначення молекул середньої маси за 

методом Габрієлян і лейкоцитарного індексу інтоксикації за методом Кальф- 

Каліфа); макроскопічні -  для візуальної оцінки стану тимуса; гістологічний та
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електронномікроскопічний -  для встановлення якісних змін тимуса на різних 

рівнях структурної організації; цитометричні -  для оцінки клітинного циклу та 

фрагментації ДНК в клітинах тимуса; статистичного аналізу -  для здійснення 

процедур описової статистики, оцінки достовірності розбіжностей між групами 

порівняння із застосуванням параметричних і непараметричних методів оцінки 

отриманих результатів.

У розділі 3 «Результати власних досліджень» (стор. 65-270) дисертант 

послідовно і логічно викладає отримані за визначеним спектром завдань 

результати дослідження. Результати морфологічного дослідження базуються 

на вивченні гістологічних препаратів (якість яких засвідчена на 19 

мікрофотографіях) та ультратонких зрізів, досліджених методом електронної 

мікроскопії (ультраструктурні зміни в тимусі представлені на 176 

інформативних мікрофотографіях). Роботу документовано змістовними 

таблицями, графіками і гістограмами, що є виявом оптимального способу 

ілюстративного підтвердження достовірності одержаних результатів 

морфологічного дослідження та значимості проведених експериментів. Зміст і 

форма викладу відповідних розділів дисертації засвідчує уміння дисертанта 

критично оцінювати одержані результати, а також високу ерудицію здобувана.

Розділ «Результати власних досліджень» складається з чотирьох 

підрозділів. Логічність та цілеспрямованість викладення дисертантом 

наукових результатів досягається тим, що кожний підрозділ має певне цільове 

призначення і є базою для написання наступного підрозділу. Так, підрозділ 

3.1. (матеріал якого проілюстрований 59 мікрофотографіями) присвячений 

структурним змінам в тимусі щурів з експериментальною опіковою хворобою 

за умов застосування внутрішньовенної інфузії 0,9 % розчину NaCl 

(контроль). Підрозділ 3.2. (в якому представлені 58 мікрофотографій з 

препаратів) стосується структурних змін в тимусі щурів з експериментальною 

опіковою хворобою за умов застосування внутріш ньовенної інфузії 

лактопротеїну з сорбітолом (референс-препарат). Підрозділ 3.3. 

(проілюстрований 78 мікрофотографіями з препаратів) містить дані про



структурні зміни в тимусі щурів з експериментальною опіковою хворобою за 

умов застосування внутрішньовенної інфузії HAES-LX-5%  (уперше 

досліджений новітній препарат). Підрозділ 3.4. стосується цитометричної 

оцінки специфіки клітинного циклу і фрагментації ДНК в тимусі щурів з 

експериментальною опіковою хворобою за умов застосування 

внутрішньовенної інфузії 0,9 % розчину NaCl та гіперосмолярних розчинів 

(лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5%).

У розділі 4 (стор. 271-339) ґрунтовно проаналізовано та узагальнено 

автором результати власних і відомих досліджень. Здобувач зробив 

роз’яснення суті отриманих результатів та вдало порівняв їх з даними інших 

дослідників.

15 висновків дисертаційної роботи є інформативними і науково 

обґрунтованими. У висновках здійснений послідовний, логічний, чіткий 

виклад головних отриманих результатів у їх конкретному співвідношенні з 

загальною метою та завданнями, поставленими і сформульованими 

дисертантом у вступі.

У бібліографічному описі літературних джерел список використаних 

джерел складено в алфавітному порядку і містить 476 літературних джерел, з 

яких 162 (34,2 %) подано кирилицею та 314 (65,8 %) -  латиницею. Список 

використаних джерел оформлений згідно з чинними стандартами (ЕОСТ 7.1- 

2003 та ДСТУ ЕОСТ 7.1-2006). В додатки включені патенти та акти 

впроваджень.

Таким чином, дисертація побудована за класичною схемою, містить всі 

необхідні розділи. Аналіз змісту дисертації свідчить про її завершеність в 

цілому, високий методичний рівень досліджень, значну наукову новизну та 

вагоме практичне значення отриманих результатів.

Автореферат дисертації за своєю структурою відповідає існуючим 

вимогам. Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації і 

повністю відображає основний зміст роботи.



Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті. Наукові результати дисертаційної роботи повністю висвітлені у 

60 друкованих працях (47 статей, 13 тез), з яких -  47 робіт представлені в 

наукових фахових виданнях України (15 -  у моноавторстві), 16 статей 

опубліковано у виданнях, які включені до переліку наукометричних баз, 6 - у  

закордонних виданнях, 13 -  тез у матеріалах наукових симпозіумів, конгресів 

та конференцій. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковані 2 патенти 

на корисну модель.

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, включає достатню кількість таблиць та 

рисунків. Разом з тим, відмічаю ряд недоліків і побажань:

1. Назву підрозділу 1.2 в “Огляді літератури” “Актуальні проблеми щодо 

структурної організації і функції тимуса” краще написати “Особливості 

структурної організації і функції тимуса” або “Сучасні уявлення про 

структурну організацію і функції тимуса” .

2. На окремих рисунках світлооптичних мікрофотографій можна було б 

дати більше позначень структур тимуса, враховуючі їх специфічність.

3. На мій погляд, розділ 4 «Аналіз та узагальнення результатів 

дослідження» є інформативно перенавантаженим, тому наведені у ньому 

графіки і частина тексту могли б бути перенесені у відповідні підрозділи 

розділу 3 «Результати власних досліджень».

4. У тексті дисертації зустрічається окремі орфографічні, стилістичні та 

друкарські помилки, а також русизми які 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.
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В процесі роботи над оцінкою дисертації виникли наступні питання:

1. Ви одержали 2 патенти, які стосуються дослідження новітнього 

препарату HAES-LX-5 %, та відомого, який широко використовується в 

клініці розчину лактопротеїну з сорбітолом. Чи не є встановлені Вами 

мембранопластичні властивості лактопротеїну з сорбітолом унікальними? 

Чому, на Вашу думку, вони не були виявлені іншими дослідниками?

2. З чим пов’язане те, що в тимусі при опіковій хворобі Ви виявляли 

відомі типи клітинної смерті та й ще встановлений Вами новий тип клітинної 

смерті -  ретикулонекроз?

3. Чи не є описана Вами багатоядерність тимоцитів свідоцтвом 

компенсаторно-пристосувальних змін в тимусі?

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного  

дослідження в практиці. Вважаю, що отримані здобувачем результати 

дослідження практично значимі та можуть бути використані в навчальному 

процесі кафедр гістології, цитології та ембріології, патологічної анатомії; а 

також при написанні монографій, підручників та навчальних посібників. Крім 

того, результати фундаментального морфологічного дослідження можуть бути 

використані як теоретичне обґрунтування для розробки відповідних 

профілактичних і лікувальних заходів.

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Представлена до 

захисту дисертаційна робота Черкасова Ельдара Вікторовича «Структурні 

зміни в тимусі за умов експериментальної опікової хвороби» (науковий 

консультант -  член-кореспондент НАМ И України, доктор медичних наук, 

професор Чайковський Ю рій Богданович) є самостійним, завершеним 

науковим дослідженням, яке містить нове теоретичне узагальнення і нове 

вирішення актуальної наукової проблеми, що полягає у встановленні 

особливостей структурних змін тимуса при експериментальній опіковій травмі 

та за умов застосування внутріш ньовенної інфузії дезінтоксикаційних 

розчинів. Доведена доцільність застосування комбінованих гіперосмолярних 

розчинів (лактопротеїну з сорбітолом і HAES-LX-5 %) та встановлена
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специфіка їх коригуючого впливу на деструктивні зміни в тимусі опечених 

тварин.

Вважаю, що на підставі викладеного аналізу дисертаційна робота 

Черкасова Е. В. за актуальністю, об’ємом, адекватними методами 

дослідження, науковою новизною отриманих результатів, обґрунтованістю і 

достовірністю висновків та положень, теоретичним і практичним значенням, 

достатністю й повнотою опублікування матеріалу, апробацією на наукових 

форумах різного рівня відповідає встановленим вимогам п.10 «Порядку 

присудження наукових ступенів» Постанови Кабінету М іністрів України 

№ 567 від 24.07.2013 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету 

М іністрів № 656 від 10.08.2015 року та № 1159 від 30.12.2015 року) щодо 

докторських дисертацій, а її автор заслуговує наукового ступеня доктора 

медичних наук за спеціальністю 14.03.09 -  гістологія, цитологія, ембріологія.

11

Офіційний опонент

завідувач кафедри гістології та ембріології 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ У країнці, 

доктор біологічних наук, професор

//, - о>- " — •

К. С. Волков

ІДПИС

зам р яю

Ш\ Іщдо^і^йй^рмсгора з кадрових питань 
ДТерлот л ь£ького медуніверситету

(ЬеТОД,
С|,о


