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Актуальність теми дисертації.

Актуальність проблеми термічних уражень визначається порівняно 

високою частотою їх у побуті і на виробництві, тяжкістю опікової травми, 

складністю і тривалістю лікування таких хворих, частою інвалідизацією та 

високою летальністю. Глибокі поширені опіки характеризуються не лише 

пошкодженням покривних тканин, а й викликають різноманітні, тривалі загальні 

морфологічні та функціональні зміни всіх органів і систем організму, які 

об’єднуються нозологічним поняттям «опікова хвороба». Саме тому лікування 

опікової хвороби є актуальною медичною, соціальною та економічною 

проблемою сьогодення.

Всебічний аналіз накопиченої (станом на теперішній час) інформації 

дозволяє стверджувати, що патогенез опікової хвороби є складним 

багатофакторним процесом, який включає низку ланок прямих і 

опосередкованих причинно-наслідкових зв’язків з взаємопідсилюючими 

ефектами. Відповідно до цього, з ’ясування ефективності застосування новітніх 

медичних препаратів для лікування опікової хвороби повинне здійснюватися з 

урахуванням їх впливу на структуру і функції органів імунної системи.

Все вище сказане дозволяє зробити висновок, що дисертація Черкасова Е. 

В., що присвячена визначенню структурних змін тимуса щурів при 

експериментальній опіковій хворобі за умов застосування інфузії комбінованих 

гіперосмолярних розчинів є актуальною, має не тільки теоретичне, але й 

практичне значення.



Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційне дослідження є складовою спільної науково-дослідницької 

роботи (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 

0107U001132). Автор є співвиконавцем зазначеної роботи. Тема дисертаційної 

роботи затверджена на засіданні Вченої ради Національного медичного 

університету імені 0 .0 . 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 НАМН України «Морфологія людини» (протокол № 3 від 

13 березня 2016 року).

Ступінь обґрунтованості положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна, повнота їх 

викладу в опублікованих працях.

Обґрунтованість наукових положень та висновків, а також достовірність 

отриманих результатів дисертаційної роботи базуються на достатньому 

фактичному матеріалі, наведені в тексті дисертації дані відповідають меті і 

завданням дослідження. Вдало підібраний комплекс сучасних методик 

досліджень є достатнім та адекватним поставленим задачам дослідження. 

Результати досліджень зафіксовані в первинній науковій документації.



Аналіз та статистична обробка цифрового матеріалу проведена з 

використанням сучасних комп’ютерних програм, що дозволило отримати 

переконливі, достовірні дані, які не викликають сумнівів.

Висновки дисертаційної роботи відображають суть виконання 

поставлених задач і досягнення основної мети дослідження.

Одержані результати оприлюднені у періодичних наукових виданнях та 

дістали схвалення на наукових форумах.

Матеріали дисертаційної роботи висвітлені у 60 друкованих працях 

(47 статей, 13 тез), з яких -  47 робіт представлені в наукових фахових виданнях 

України ( 1 5 - у  моноавторстві), 16 статей опубліковано у виданнях, які 

включені до переліку міжнародних наукометричних баз, 6 - у  закордонних 

наукових періодичних виданнях.

За матеріалами дисертаційної роботи одержані 2 патенти на корисну 

модель «Застосування лактопротеїну з сорбітолом як маркера змін проникності 

кровоносних капілярів внутрішніх органів при опіковій хворобі» (№ 92234) та 

«Спосіб оцінки лікування опікової хвороби» (№ 103898).

Матеріали дисертаційної роботи впроваджені в наукову роботу та 

навчальний процес кафедри патоморфології та судової медицини ДВНЗ «Івано- 

Франківський національний медичний університет»; кафедри нормальної 

анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького; кафедри анатомії людини, топографічної анатомії та оперативної 

хірургії Запорізького державного медичного університету; кафедри 

патологічної анатомії ДВНЗ «Буковинський державний медичний університет»; 

кафедри анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет»; кафедри медицини 

надзвичайних ситуацій з оперативною хірургією та топографічною анатомією 

ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»; кафедри 

анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського 

національного університету; кафедри оперативної хірургії та топографічної 

анатомії ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені



І. Я. Горбачевського МОЗ України»; кафедри анатомії людини Харківського 

національного медичного університету; кафедри анатомії людини імені 

М. Г. Туркевича ДВНЗ «Буковинський державний медичний університет»; 

кафедри хірургії № 1 з урологією імені професора JI. Я. Ковальчука 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені 

І. Я. Горбачевського МОЗ України»; кафедри анатомії людини Вінницького 

національного медичного університету імені М. І. Пирогова; кафедри анатомії, 

топографічної анатомії та оперативної хірургії ДВНЗ України «Буковинський 

державний медичний університет»; кафедри патологічної анатомії з секційним 

курсом та судової медицини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»; кафедри гістології та 

ембріології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені

І. Я. Горбачевського МОЗ України», кафедри гістології Вінницького 

національного медичного університету імені М. І. Пирогова.

Основні положення дисертаційної роботи представлено та оприлюднено 

на: XI з’їзді ВУЛТ (Харків, 2011); III Науковому симпозіумі «Анатомо- 

хірургічні аспекти дитячої гастроентерології» (Чернівці, 2012); Міжнародній 

науково-практичній конференції, присвяченій Всесвітньому дню здоров’я 2012 

року «Старіння та здоров’я» (Київ, 2012); Міжнародній науково-практичній 

конференції студентів та молодих вчених «Теоретические и практические 

аспекти современной медицини (Симферополь, 2012); 72-й Всеукраїнській 

науково-практичній конференції молодих вчених з міжнародною участю, 

присвяченій Дню науки «Медицина та фармація XXI століття -  крок у 

майбутнє» (Запоріжжя, 2012); IV (66) Міжнародному науково-практичному 

конгресі студентів і молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини» 

(Київ,2012); науково-практичній конференції «Морфологія на сучасному етапі 

розвитку науки» (Тернопіль, 2012); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Особливості модернізації предмету досліджень представників 

медичних наук» (Київ, 2013); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Пріоритети розвитку медичних наук у XXI столітті» (Одеса, 2013);



Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та стан розвитку 

медичної науки та практики в Україні» (Дніпропетровськ, 2013); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Медична наука та практика: виклики і 

сьогодення» (Львів, 2013); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Здоров’я людини у сучасному світі: питання медичної науки та практики» 

(Одеса, 2013); Міжнародній науково-практичній конференції «Медичні науки: 

історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» (Львів, 2013); VII 

Міжнародному конгресі з інтегративної антропології (Вінниця, 2013); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Морфологічні основи наукових 

досліджень в медицині», присвяченій 110-річчю з дня народження М.І. Зазибіна 

(Київ, 2013); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми функціональної морфології», присвяченій 110 річниці з дня 

народження Е.Д. Бромберг (Полтава, 2014); XV з’їзді СФУЛТ (Чернівці-Київ- 

Чикаго, 2014); науково-практичній конференції «Актуальні питання медичної 

науки та практики ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» (Запоріжжя, 2015); VI з ’їзді 

анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України (Запоріжжя, 

2015) тощо.

Наукова новизна одержаних результатів.

Новизна проведеного дисертантом наукового дослідження полягає в 

тому, що вперше отримані дані стосовно проявів ефектів внутрішньовенної 

інфузії щурам без опіку шкіри протягом 7 діб 0,9 % розчину NaCl, 

лактопротеїну з сорбітолом або HAES-LX-5 % на тимус. Показано, що 

здійснені інфузії не призводять до підвищення показників інтоксикації (якими є 

лейкоцитарний індекс інтоксикації і молекули середньої маси в крові), не 

впливають на макроскопічні, гістологічні та ультраструктурні аспекти будови 

тимуса та не змінюють показники клітинного циклу (GOGl-фаза, S-фаза і 

С2+М-фаза) і фрагментації ДНК (інтервал SUB-G0G1) через 1, 3, 7, 14, 21 та 30 

діб спостереження, що свідчить про відсутність негативного впливу 

застосованих розчинів.



У даному дослідженні вперше систематизовані основні підходи для 

ідентифікації деструктивних та репаративних змін в тимусі; встановлений тип 

загибелі кожної індивідуальної клітини тимуса; дана інтегральна оцінка стану 

ушкодження ДНК та проліферативних можливостей усіх клітин тимуса у певні 

часові проміжки опікової хвороби.

Встановлені морфологічні дані та результати проточної цитометрії 

дозволили виявити ранні патологічні зміни в тимусі, дати адекватну оцінку 

стадії захворювання й ефективності здійснюваної терапії (у тому числі 

прогнозування перебігу й можливих наслідків застосування інфузії 

гіперосмолярних розчинів).

Новими є структурні та ДНК-цитометричні дані щодо порушення 

перебігу апоптозу клітин тимуса при опіковій хворобі, який в нормі забезпечує 

селекцію тимоцитів та усунення інших клітин тимуса, що закінчили свій 

життєвий цикл. За цих умов зареєстрована поява таких уперше описаних при 

опіковій хворобі типів клітинної загибелі як мітотична катастрофа, мікро- та 

макроавтофагія, апонекроз, ретикулонекроз. Зважаючи на це, дисертант робить 

висновок, що зусилля лікарів щодо корекції імунологічного стану хворих при 

опіковій хворобі повинні бути спрямовані не на індукцію проліферативної 

активності клітин тимуса та пригнічення їх апоптозу, а на широке 

впровадження і застосування модуляторів апоптозу та інгібіторів некрозу в 

опікових центрах.

Здійснене динамічне спостереження за основними показниками 

клітинного циклу в тимусі на фоні застосування коригуючих препаратів 

лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5% дозволило зареєструвати через 

добу після опіку шкіри виражену тенденцію (р=0,055) відмінностей в 

показниках фази G0G1 між задіяними в експерименті групами тварин, а саме 

між групами опік + 0,9 % розчин NaCl та опік + розчин лактопротеїну з 

сорбітолом, що свідчить про спрямованість дії саме лактопротеїну з сорбітолом 

на активацію синтетичних процесів в клітинах тимуса. В меншому ступені така 

дія притаманна препарату HAES-LX-5%, про що свідчить однакова позитивна



динаміка показників індексу проліферації групи опік + лактопротеїн з 

сорбітолом (21,72±3,60; р<0,05) та групи опік + HAES-LX-5% (20,88±5,42; 

р<0,05), відносно цього ж показника в групі опік + 0,9 % розчин NaCl. 

Встановлене коливання індексу запропоноване як індикаторний показник 

оцінки ефективності протекторного впливу при з ’ясуванні ефективності дії 

застосованого лікування на клітини тимуса при опіковому ураженні.

Доведено, що позитивні прояви дії лактопротеїну з сорбітолом та BAES- 

LX-5% при лікуванні опікової хвороби не обмежується тільки тими їх фізико- 

хімічними властивостями, які забезпечують дезінтоксикаційні та реологічні 

ефекти. Зареєстровано, що лактопротеїн з сорбітолом та HAES-LX-5% мають 

потужний довготривалий вплив на репаративні процеси в тимусі при опіковій 

хворобі. Досліджені комбіновані гіперосмолярні інфузійні препарати 

(зважаючи нга те, що вони запобігають деструкції та сприяють репарації) 

можна віднести до групи «пластичних» і застосовувати для надання 

невідкладної допомоги та як засоби відновлювальної терапії при лікуванні 

захворювань та гострих загрожуючих станів, що супроводжуються втратою 

цілісності судинної стінки, крововиливами, набряками та появою дефектів 

тканин.

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження.

Дисертаційна робота є морфологічним гістологічним, фундаментальним 

науковим дослідженням, результати якого суттєво розширюють існуючі 

ключові уявлення про компенсаторно-пристосувальні зміни в тимусі при 

опіковій хворобі та за умов корекції її наслідків інфузними розчинами. 

Здійснене в дисертаційному дослідженні порівняльння проявів дії інфузії 0,9 % 

розчину NaCl та комбінованих гіперосмолярних розчинів лактопротеїну з 

сорбітолом та HAES-LX-5 % свідчить про переконливі об’єктивні переваги 

протекторного та лікувального ефектів двох останніх за умов розвитку 

експериментальної опікової хвороби.



Встановлені нові наукові дані слугують патогенетичним обгрунтуванням 

застосування колоїдних гіперосмолярних розчинів при опіковій хворобі, що є 

теоретичним підгрунтям подальшої розробки та впровадження комбінованих 

гіперосмолярних інфузійних розчинів в комбустіології.

Характеристика розділів, оцінка змісту дисертації, її завершеності в 

цілому та ідентичності змісту автореферату й основних положень 

дисертації.

Дисертаційна робота Е. В. Черкасова «Структурні зміни в тимусі за умов 

експериментальної опікової хвороби» викладена українською мовою, 

побудована в класичному стилі, цілком відповідає основним вимогам ДАК 

МОН України щодо оформлення дисертацій. Робота є самостійним, 

завершеним науковим дослідженням, яке містить нове вирішення актуальної 

наукової проблеми щодо вивчення структурних змін тимуса при 

експериментальній опіковій хворобі 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.

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 формату А4 (з них 277 сторінок основного тексту) і документовано 214 

рисунками та 18 таблицями, які в логічній послідовності обґрунтовують 

достовірність викладеного матеріалу. Дисертація складається із вступу, огляду 

літератури, розділу з характеристики матеріалів і методів дослідження, розділу 

власних досліджень, розділу аналізу і узагальнення результатів дослідження, 

висновків, списку використаних джерел і додатків.



У розділі «Вступ» (стор. 4-12) здобувач переконливо розкриває тему 

дисертаційного дослідження та обґрунтовує усі його необхідні кваліфікаційні 

характеристики. Дисертант стисло дає вичерпний аналіз стану досліджуваної 

проблеми на сьогодення з позиції теоретичного і практичного значення, 

визначає мету та завдання дослідження, характеризує об’єкт та предмет 

дослідження, методи дослідження, формулює наукову новизну і практичне 

значення отриманих результатів, зазначає свій особистий внесок.

У розділі 1 «Огляд літератури», який викладений на стор. 13-52, автор дає 

повну характеристику стану проблеми на сьогоднішній день. У розділі 

зроблений акцент на невирішених питаннях та аргуметується необхідність 

проведення досліджень з цієї проблеми.

У розділі 2 «Матеріали та методи дослідження», який викладено на стор. 

53-64 здобувач охарактеризував матеріал та методи дослідження, які цілком 

відповідають поставленій меті і завданням дослідження. Екперимент здійснений 

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

віварію ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМИ України». Для 

оцінки рівня інтоксикації та ступеня важкості опікового пошкодження шкіри 

застосовані лабораторні методи (визначення молекул середньої маси за методом 

Габрієлян і лейкоцитарного індексу інтоксикації за методом Кальф-Каліфа); для 

візуальної оцінки стану тимуса -  макроскопічні методи; для встановлення змін 

тимуса на різних рівнях структурної організації -  гістологічний та 

електронномікроскопічний методи; для отримання кількісних параметрів 

морфологічних компонентів тимуса -  морфометричні методи; для оцінки 

клітинного циклу та фрагментації ДНК в клітинах тимуса -  цитометричні 

методи; для визначення достовірності відмінностей показників між групами 

порівняння із застосуванням параметричних і непараметричних методів -  метод 

статистичного аналізу.

У розділі 3 «Результати власних досліджень» на стор. 65-270 дисертант у 

чотирьох самостійних підрозділах послідовно і логічно викладає отримані за 

визначеним спектром завдань результати дослідження. Роботу добре



проілюстровано якісними мікрофотографіями з гістологічних препаратів та 

електронограм, достатньо документовано гістограмами і таблицями, що 

підтверджує достовірність одержаних результатів та значимість проведеного 

експеримента. Одержані дані об’єктивізовані кількісними методами 

дослідження. Зміст і форма викладу матеріалу розділу 3 дисертації засвідчує 

уміння дисертанта критично оцінювати одержані результати, а також високу 

ерудицію здобувана.

У розділі 4 «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» на стор. 

271-339 всебічно обговорені отримані результати. Автор вдало співставив їх з 

даними інших дослідників. Загалом матеріал цього розділу слугує гарним 

підґрунтям для висновків дисертації.

Висновки дисертаційної роботи є інформативними, логічними, науково 

обґрунтованими, чіткими і стислими у формулюванні, відповідають 

поставленим завданням дослідження. Вони являють собою підсумковий синтез 

отриманих результатів проведеного дослідження і є формулюванням того 

нового, що привнесено автором у вивчення і рішення проблеми.

Список використаної джерел подано в алфавітному порядку і містить 476 

джерел, оформлений згідно з чинними стандартами. Він містить 162 (34,2 %) 

джерела кирилицею та 314 (65,8 %) -  латиницею.

В додатках представлені патенти та акти впроваджень.

Ідентичність змісту автореферату і основних положень дисертації.

Дисертація Черкасова Ельдара Вікторовича має стандартну для наукових 

досліджень подібного роду структуру. Стиль та характер оформлення 

автореферату в повній мірі відповідають існуючим вимогам та оптимально 

віддзеркалює основні результати проведеного дослідження. Необхідно 

відзначити повну ідентичність змісту автореферату та основних положень 

дисертації.
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В і д п о в і д н і с т ь  дисертації профілю спеціалізованої вченої ради.

Дисертаційне дослідження, що подано до офіційного захисту, повною мірою 

відповідає профілю спеціалізованої вченої ради та вимогам паспорту 

спеціальності 14.03.09 -  гістологія, цитологія, ембріологія.

Рекомендації з подальшого використання результатів дисертації в 

практиці.

Результати проведеного експериментального дослідження мають 

теоретичне та практичне значення. Результати, висновки та рекомендації 

дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес профільних кафедр 

медичних вищих навчальних закладів України. Отримані результати можуть 

бути використані у практичній діяльності лікарів імунологів та комбустіологів.

Зауваження і побажання, дискусійні питання щодо оформлення та 

змісту дисертації. Зміст дисертації та автореферату відповідає темі 

дослідження і розкриває її суть. Дисертація оформлена відповідно до вимог 

ДАК МОН України, ілюстрована достатньою кількістю фотографій, таблиць, 

графіків та гістограм. Разом з тим, у процесі рецензування дисертаційної 

роботи та автореферату встановлено ряд недоліків:

1. Загальна кількість підрозділів дисертації є дещо надлишковою і могла 

би бути скорочена за рахунок об’єднання.

2. У тексті дисертації зустрічаються стилістичні, орфографічні та 

комп’ютерні помилки.

Загальне враження від дисертації та автореферату позитивне, а вказані 

недоліки не зменшують наукового значення даної дисертаційної роботи та 

цінності отриманих результатів.

В процесі рецензування дисертації виникли наступні питання:

1. В дисертаційній роботі Ви робите наголос на ролі ендогенної 

інтоксикації (визначеної Вами за рівнем молекул середньої маси в крові) у 

розвитку опікової хвороби. За цих умов провідною складовою лікування має



бути своєчасна дезінтоксикаційна терапія. Між тим одержані Вами дані 

скоріше свідчать про таку своєрідність структурних змін в тимусі опечених 

щурів при застосуванні різних інфузійних розчинів, пояснення розвитку якої 

потребує уточнення причинно-наслідкових зв'язків і чинників їх ініціації. 

Зокрема, що на Вашу думку є головним чинником структурних змін в тимусі 

опечених щурів (токсини з опікової рани, токсини з уражених за умов розвитку 

опікової хвороби внутрішніх органів, або токсини, що утворюються в тимусі in 

situ?

2. В дисертації є певне протиставлення двох типів клітинної смерті -  

некрозу і апоптозу. В чому Ви вбачаєте адаптаційні переваги апоптозу? Чи не 

об’єднує зазначені два типи клітинної смерті апонекроз?

3. В дисертаційній роботі є протиставлення ефектів дії ізотонічного 

розчину NaCl і комбінованих гіперосмолярних розчинів. В чому, на Вашу 

думку, полягає основна відмінність (чи перевага) інфузії гіпертонічних 

(гіперосмолярних) розчинів над інфузією ізотонічних розчинів?

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.

Дисертаційна робота Черкасова Ельдара Вікторовича «Структурні зміни в 

тимусі за умов експериментальної опікової хвороби» представлена до захисту 

на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю

14.03.09 -  гістологія, цитологія, ембріологія є закінченою, самостійною, 

науковою роботою, яка містить нові результати, що мають теоретичне і 

практичне значення для медицини і в сукупності вирішують важливу наукову 

проблему. Наукові положення та висновки, викладені в дисертації, є новими і 

достовірними. В дисертації доведена доцільність застосування комбінованих 

гіперосмолярних розчинів лактопротеїну з сорбітолом і HAES-LX-5 % та 

встановлена специфіка їх корегуючого впливу на деструктивні зміни в тимусі 

опечених тварин.

Дисертаційна робота Черкасова Ельдара Вікторовича за своєю 

актуальністю, науковою новизною отриманих результатів, обґрунтованістю і



достовірністю висновків та положень, теоретичним і практичним значенням, 

цілком відповідає встановленим вимогам п.10 «Порядку присудження наукових 

ступенів» Постанови Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 року (зі 

змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів № 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.
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