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1. Актуальність теми дисертації

У сучасний час розвиток промислового сектора економіки, зокрема

хімічного, призвів до несприятливого екологічного стану в Україні. Тому

проблема техногенного забруднення біосфери набуває гострого значення.

Сучасний стан довкілля займає більш ніж 20% серед причин, що визначають

рівень захворюваності серед населення. Але при цьому спостерігається дуже

повільний прогрес у діагностиці, профілактиці та лікуванні захворювань, в

етіології яких є присутнім екологічний фактор.

Необхідність вивчення впливу оксиетильованих нонілфенолів та їх

похідних обумовлена, перш за все, недостатньо вивченою їх біологічною

активністю. На даний час великі об’єми виробництва та застосування

оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних є однією з причин їх

надходження до об’єктів навколишнього середовища, зокрема джерел

господарсько-питного водопостачання. Доведено, що оксиетильовані

нонілфеноли та їх похідні є високо стійкими у воді та важко піддаються

біологічному окисненню, гідролітичній деструкції, можуть бути джерелами

хімічних речовин більш токсичних і небезпечних для здоров’я людини, ніж

вихідні продукти. Це, у свою чергу, може стати причиною негативного

впливу на організм, а в деяких випадках сприяти розвитку патологічних



станів.

Необхідність розв’язання важливої наукової проблеми з впливу

хімічних факторів (оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних) на

організм та розвитку патологічних процесів, обґрунтування та розробки

засобів їх корекції обумовила наступні напрями дослідження, а саме:

визначення параметрів токсичності хімічних речовин; структурно-

метаболічних порушень в печінці та головному мозку; впливу на структурно-

функціональний стан клітинних мембран, нервову, імунну системи, процеси

нейрогуморальної регуляції метаболізму. Дослідження спрямовано на

виявлення «сигнальних» показників активності цих систем, оксидантно-

антиоксидантного гомеостазу, біоенергетичних процесів, стану

неспецифічних адаптаційних реакцій організму,розкриття механізмів

патологічних процесів з метою визначення напрямків корекції виявлених

патогенетичних порушень.

З’ясування механізмів дії оксиетильованих нонілфенолів, натрієвих

солей карбоксиметилатів оксиетильованих ізононілфенолів на підставі

виявлення структурно-метаболічних і функціональних змін в організмі щурів

дозволить обґрунтувати засоби їх патогенетичної корекції, що вказує на

безперечну актуальність та своєчасність дисертаційного дослідження.

2. Зв’язок теми дисертації з плановими науковими дослідженнями

та науковими програмами.

Дисертація є самостійним фрагментом планових наукових робіт

Харківського національного медичного університету «Біохімічні механізми

розвитку дисметаболічних процесів за умов впливу хімічних чинників

навколишнього середовища» (номер держреєстрації 0115U000240),

«Вивчення механізмів біологічної дії простих поліефірів у зв’язку з

проблемою охорони навколишнього середовища» (номер держреєстрації

0110U001812). Автор є співвиконавцем тем.

3. Новизна основних наукових положень, висновків та практичних



рекомендацій, а також проведених наукових досліджень та одержаних

результатів.

Дисертантом доведено спільні механізми порушень стану нервової,

імунної систем,ендокринної регуляції, біоенергетичних процесів,

окиснювального гомеостазу, фізико-хімічних властивостей та фосфоліпідного

складу клітинних мембран, адаптивних реакцій за умов тривалої дії

оксиетильованих нонілфенолів та натрієвих солей карбоксиметилатів

оксиетильованих ізононілфенолів у субтоксичних дозах.

Уперше у результаті комплексного дослідження змін «сигнальних»

показників у динаміці спостереження автором встановлено характерні

закономірності у стані окиснювального гомеостазу та резервних

можливостей організму щурів у відповідь на тривалу дію хімічних речовин

залежно від дози: тривала дія 1/10 ДЛ50 супроводжується виникненням стану

активації адаптаційних реакцій у перші 10 діб, їх напруженням до 40-ї доби

та зривом після 40-ї доби токсифікації; тривала дія 1/100 ДЛ50

супроводжується виникненням стану активації адаптаційних реакцій у перші

20 діб, їх напруженням до 50-ї доби та зривом після 50-ї доби токсифікації.

Вперше доведено, що оксиетильовані нонілфеноли та їх похідні у дозах

1/10 і 1/100 ДЛ50 викликають розбалансування моноамінергічних та

аміноацидергічних нейромедіаторних систем головного мозку,

гормонального профілю сироватки крові, білкового та мінерального обмінів,

сприяють розвитку імунотоксичності. Доповнено наукові дані щодо

порушень окиснювального гомеостазу при тривалій дії на організм

теплокровних тварин оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних:

виснаження антиоксидантних ресурсів на тлі суттєвої ініціації та

інтенсифікації процесів ліпопероксидації, окиснювальної модифікації білків,

метаболізму оксиду азоту, мікросомального окиснення. Дисертантом

виявлено виразне порушення стану аденілнуклеотидної системи, дисбаланс

активності дихального ланцюга мітохондрій гепатоцитів щурів за умов

тривалої токсифікації оксиетильованими нонілфенолами та їх похідними у



субтоксичних дозах. Автором вперше обґрунтовано доцільність додавання до

стандартного харчового раціону експериментальних тварин, токсифікованих

оксиетильованими нонілфенолами та їх похідними у дозі 1/100 ДЛ50,

вітамінно-полімікроелементного комплексу для корекції або попередження

розвитку оксидативного стресу.

4. Теоретичне та практичне значення роботи.

Автором одержано нові дані, які доповнюють сучасні уявлення щодо

механізмів дії ксенобіотиків на організм, окреслюють нові підходи до

корекції структурно-метаболічних та функціональних порушень, що

підтверджується 3-ма патентами України на корисні моделі та актами

впровадження.

Експериментально визначені автором «сигнальні» показники можуть

бути використані у лабораторній практиці як ранні діагностичні критерії

виникнення порушень окиснювального гомеостазу в організмі за умов впливу

оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних.

Доведена перспективність використання аскорбінової кислоти, α-

токоферолу, β-каротину та полімікроелементного препарату для корекції

порушень окиснювального гомеостазу тапідвищення адаптаційних реакцій в

організмі при дії хімічних факторів довкілля.

Результати дослідження впроваджено в науково-педагогічну роботу на

кафедрі патологічної фізіології ХНМУ, кафедрі загальної та клінічної

патологічної фізіології Одеського національного медичного університету,

кафедрі патофізіології ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

(м. Полтава), кафедрі патологічної фізіології Національного фармацевтичного

університету (м. Харків), кафедрі фізіології і патофізіології медичного

інституту Сумського державного університету МОН України, кафедрі

патологічної фізіології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», кафедрі патологічної

фізіології ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»



МОЗ України, кафедрі патофізіології Вінницького національного медичного

університету імені М.І. Пирогова МОЗ України, у науково-дослідну роботу

Центральної науково-дослідної лабораторії ХНМУ.

5. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень,

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Дисертаційна робота Маракушина Дмитра Ігоровича виконана з

використанням сучасних методів досліджень (токсикологічних,

біохімічних,імунологічних, біофізичних, методу флюоресцентних зондів,

статистичних) на достатній кількості тварин (330 щурів). Представлені

автором положення і висновки відповідають даним, які одержані

експериментально і є логічним наслідком результатів досліджень. Застосовані

методики дослідження та експериментальні моделі є сучасними і адекватні

вирішенню завдань дослідження. Статистичну обробку даних проведено в

повному обсязі, їх вірогідність не викликає сумнівів.

Достовірність основних положень та висновків не викликає сумнівів,

оскільки вони зроблені на підставі результатів, отриманих у дослідженнях на

великій кількості дослідного матеріалу (ксенобіотики 2-х видів різних доз

введення, тканини органів, сироватка крові, еритроцити, лейкоцити). Робота

проведена  методично правильно, має всі необхідні групи контролю. В

дисертації використаний великий комплекс сучасних, адекватних до мети,

методів дослідження: спектрофотометричні, спектрофлюорометричні,

хроматографічні, хемілюмінесцентні, метод флуоресцентних зондів,

імуноферментні, імунологічні, токсикологічні, фізіологічні, статистичні.

Статистичну обробку даних проведено в повному обсязі, їх вірогідність

не викликає сумнівів. Таким чином, положення і висновки, сформульовані

автором, базуються на результатах власних досліджень і за суттю

відповідають їм.

6. Структура та обсяг дисертації

Дисертація Маракушина Д.І. побудована за стандартним зразком і



повністю за обсягом і змістом відповідає вимогам, що висуваються до

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Дисертація

складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів досліджень,

6 розділів результатів власних досліджень, аналізу та узагальнення

одержаних результатів, висновків, практичних рекомендацій, додатків, списку

використаних джерел (обсягом 47 сторінок), який містить 443 назви:

352 роботи кирилицею та 91 робота – латиницею. Дисертаційна робота

викладена на 328 сторінках друкованого тексту, ілюстрована 63 таблицями і

47 рисунками.

Текст дисертації, як за змістом, так і редакційно, викладено та

оформлено дисертантом якісно. Назва роботи повністю відповідає меті та

основному змісту дисертаційного дослідження. Викладення основних

положень за стилем та термінологією заслуговує позитивної оцінки.

7. Характеристика розділів роботи

У вступі автор висвітлює сучасний стан проблеми, обґрунтовує

актуальність обраної теми, розкриває зв'язок з науковою програмою,

формулює мету та задачі дослідження, наукову новизну та практичне

значення роботи, особистий внесок здобувача, апробацію дисертації,

наводить кількість публікацій за темою дисертаційної роботи. Дисертант

досить повно розкрив підстави та вихідні дані для розроблення теми,

обґрунтував необхідність та доцільність проведення досліджень за темою

дисертаційної роботи.

В огляді літератури, який складається з двох підрозділів,представлені

загальні уявлення про механізми біологічної дії ксенобіотиків. Проведено

аналіз сучасного стану досліджень з обраної теми. Дисертант докладно

проаналізував та підсумував наукові праці щодо патофізіологічних аспектів

впливу ксенобіотиків на організм, загальної характеристики та особливостей

біологічної дії синтетичних поверхнево-активних речовин. Наведені дані

літератури визначили актуальність і доцільність проведеного даного



дослідження. Виокремлено основні проблеми, які недостатньо вивчені.

Розділ написано чітко, лаконічно та в достатньому обсязі. Мета і завдання

дослідження є логічними висновками основних положень огляду літератури.

У 2-му розділі автором детально наведені методи досліджень:

спектрофотометричні, спектрофлюорометричні, хроматографічні,

хемілюмінесцентні, метод флуоресцентних зондів, імуноферментні,

імунологічні, токсикологічні, фізіологічні, статистичні. Використані методи

відображають сучасний методичний рівень наукових досліджень в

патофізіологіі. Наведені дані щодо методів статистичного аналізу свідчать

про вірогідність і відтворюваність результатів і можливість порівняння

отриманих результатів з літературними даними.

Розділ 3 присвячений дослідженням особливостей імунних порушень в

організмі щурів при тривалому пероральному введенні оксиетильованих

нонілфенолів та їх похідних. Дисертант робить висновки, що досліджувані

ксенобіотики у дозах 1/10, 1/100 ЛД50 мають імунотоксичний ефект,

порушують захисну функцію імунної системи.

В розділі 4 «Стан процесів нейрогуморальної регуляції у щурів за умов

тривалого впливу оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних»

Д.І. Маракушиним доведено, що оксиетильовані нонілфеноли та їх похідні

володіють нейротоксичною дією, що призводить до негативних наслідків

функціонування інших інтегративних систем організму. Встановлено, що

досліджувані сполуки на 45-ту добу введення щурам у дозі 1/10 ДЛ50

викликають зниження моноамінергічної активності головного мозку щурів,

розбалансування аміноацидергічних систем, зниження вмісту адреналіну,

тироксину, мелатоніну на тлі підвищення рівня кортикотропіну, тиреотропіну,

кортизолу. Ці процеси супроводжуються зміною у крові амінокислотного

спектра, вмісту метаболітів амінокислот (підвищення пірувату на тлі

зниження рівня γ-амінобутирату, таурину, орнітину), ключових показників

метаболізму білків (зниження рівня загального білка, креатиніну на тлі

підвищення рівня сечовини), вмісту біогенних елементів у сироватці крові



(зниження вмісту натрію на тлі підвищення вмісту калію, магнію, кальцію,

фосфору, заліза, цинку, міді, марганцю).

У розділі V «Вплив оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних на

стан окиснювального гомеостазу у експериментальних тварин»

Д.В. Маракушин обґрунтував, що досліджені ксенобіотики суттєво

впливають на стан прооксидантно-антиоксидантної системи організму щурів.

Автором встановлено, що дія оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних

викликає неспецифічні метаболічні розлади у вигляді активації процесів

ліпопероксидації, підвищення інтенсивності хемілюмінесценції сироватки

крові, вмісту дієнів, ТБК-реактантів і шифових основ в органах та тканинах.

Останні внаслідок високої реактогенної здатності та вибірковості у

біологічній дії виступають в якості основного ланцюга, що лімітує стан

стійкості організму до тривалого впливу досліджуваних речовин через зміну

фізико-хімічних характеристик клітинних мембран, активності мембрано-

локалізованих та ліпідозалежних ферментів, реактивності нейроендокринної,

імунної та інших систем організму.

У розділі 6 «Стан біоенергетичних процесів у щурів при тривалому

пероральному введенні оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних»

Д.І. Маракушин показав, що досліджувані ксенобіотики чинять негативний

вплив на стан енергетичного гомеостазу у щурів, що підтверджується

розбалансуванням аденілнуклеотидної системи, порушенням активності

дихального ланцюга мітохондрій гепатоцитів. Результати експериментальних

досліджень дозволили автору дійти висновку про те, що тривала токсифікація

щурів оксиетильованими нонілфенолами у дозах 1/10 і 1/100 ДЛ50 викликає

у гепатоцитах зниження ступеня «заповнення» системи АТФ-АДФ-АМФ

високоенергетичними фосфатними зв’язками, зокрема АТФ, при переважанні

процесів витрачання АТФ над його синтезом, виснаження енергетичних

ресурсів клітин, зниження швидкості мітохондріального дихання, зменшення

енергетичного заряду та потенціалу гепатоцитів, індексу фосфорилування та

термодинамічного контролю дихання.



У розділі 7 «Обґрунтування «сигнальних» показників

патофізіологічних порушень при дії на організм оксиетильованих

нонілфенолів та їх похідних» автором обґрунтовано комплекс інформативних

біохімічних показників для оцінки тривалого впливу на організм

ксенобіотиків. Встановлено провідну ланку патологічних змін у щурів у

динаміці спостереження при дії досліджуваних речовин – неконтрольовану

активацію вільнорадикальних окиснювальних процесів, що

супроводжуються суттєвою ініціацією ПОЛ, окиснювальної модифікації

білків, метаболізму оксиду азоту на тлі виснаження потенціалу

антиоксидантної системи; запуском внутрішньоклітинних і мембранних

механізмів стресу – енергетичного дисбалансу, порушення структурно-

функціонального стану мембран, зсуву внутрішньоклітинного метаболізму у

бік переважання катаболічних процесів над анаболічними, а також суттєвим

напруженням регуляторних систем.

У розділі 8 «Оцінка стану неспецифічних адаптаційних реакцій

організму щурів на введення ксенобіотиків та обґрунтування засобів їх

корекції» Д.І. Маракушин обґрунтував засоби корекції гомеостатичних

порушень у експериментальних тварин. Автор довів, що додавання до

стандартного харчового раціону експериментальних тварин, токсикованих

ксенобіотиками у дозі 1/100 ДЛ50, аскорбінової кислоти, α-токоферолу, β-

каротину та полімікроелементного препарату (композиції ессенціальних

мікроелементів – цинку, заліза, марганцю, міді, хрому, кобальту – з N-2,3-

диметилфенілантраніловою кислотою та кисеньвмісних солей

ультрамікроелементів – селену, ванадію, молібдену) призводить до суттєвого

покращення динаміки змін «сигнальних» показників порушень

окиснювального гомеостазу.

Розділ «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» містить

досить ґрунтовний аналіз матеріалу проведених досліджень, які дозволили

автору на основі одержаних результатів з’ясувати основні ланки

патофізіологічних механізмів дії оксиетильованих нонілфенолів, натрієвих



солей карбоксиметилатів оксиетильованих ізононілфенолів на підставі

вивчення структурно-метаболічних і функціональних змін в організмі щурів

та обґрунтувати засоби їх патогенетичної корекції.

Висновки дисертаційної роботи цілком обґрунтовані результатами

власних досліджень, відповідають меті та задачам дослідження, за своїм

змістом вони є цілком виваженими та значущими.

Список використаних джерел повною мірою відображає інформацію з

обраного для дисертаційних досліджень наукового напрямку і свідчить про

високу професійну ерудицію дисертанта.

8. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і

авторефераті.

За темою дисертаційної роботи опубліковано 33 наукові праці, з них:

21 стаття у наукових фахових виданнях України (згідно з переліком

МОН України), з яких 7 статей – у журналах, включених до міжнародних

наукометричних баз, 3 статті – у наукових періодичних виданнях інших

держав, 8 тез – у матеріалах конференцій, 3 патенти України. У публікаціях

відображено всі основні положення дисертаційної роботи. Матеріали

дисертаційної роботи Маракушина Д.І. пройшли апробацію на конференціях

та міжнародних форумах.

9. Ідентичність змісту автореферату й основних положень

дисертації

Автореферат дисертації за змістом і формою відповідає вимогам

МОН України і містить усі основні положення дисертації.

10. Матеріали для наукової дискусії. Питання, пропозиції та

зауваження.

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу в цілому, слід зазначити ряд

зауважень та побажань:

1. У розділі «Матеріал і методи дослідження» на с. 59 бажано було



б вказати за якою класифікацією встановлений клас небезпеки

досліджуваних  речовин.

2. У розділі «Матеріал і методи дослідження» метод розділення

фосфоліпідів на фракції описаний не конкретно, вказаний тільки метод. Не

зрозуміло як проводилося виділення ліпідів, ідентифікація та кількісне

визначення загальних та індивідуальних фосфоліпідів.

3. Подекуди зустрічаються орфографічні та стилістичні помилки.

Виявлені недоліки носять рекомендаційний характер і не зменшують

актуальності, наукової новизни, теоретичної і практичної цінності роботи.

Вони є не принциповими.

При рецензуванні дисертації виникли наступні запитання дискусійного

характеру:

1. У сироватці крові щурів на 45-ту добу перорального введення

досліджуваних хімічних речовин  встановлено зниження вмісту  ФНП-α.

Зважаючи з одного боку на імунологічні властивості фактору некрозу пухлин,

наприклад, стимуляцію синтезу активних речовин, інтерлейкінів-1 і -6

нейтрофілами та ендотеліальними клітинами, активацію фагоцитозу тощо, а з

іншого боку – стимуляцію апоптозу, підвищення згортання крові, як Ви

вважаєте зменшення рівня цього показника носить позитивний або

негативний характер?

2. Як Ви вважаєте, з чим пов’язано зниження білків гострої фази:

церулоплазміну, гаптоглобіну та фібриногену в крові щурів на 45-ту добу дії

найбільш токсичних речовин і підвищення рівня білків гострої фази при

введенні найменш токсичних речовин? Що є первинним: порушення

продукції інтерлейкіну 6, як найважливішого регулятора синтезу цих білків

або пряма пошкоджуюча дія токсикантів на гепатоцити?

3. Ви встановили зниження рівня сироваткового тироксину за дії 1/10

ЛД 50 токсикантів на тлі зростання рівня тиреотропіну. У той же час тривала



дія досліджуваних речовин у дозі 1/100 ЛД 50,  навпаки, супроводжувалася

підвищенням вмісту у сироватці крові  щурів тироксину на тлі зменшення

рівня тиреотропіну. Про що можуть свідчити виявлені порушення?

4. Відомо, що кисневі радикали (супероксидний, гідроксильний,

пероксидний), маючи високу реакційну здатність, прискорюють процес

перекисного окислення ненасичених жирних кислот. Тому в умовах

активного протікання вільнорадикальних процесів найбільш різко

зменшується кількість фосфоліпідів, що містять у своєму складі

поліненасичені жирні кислоти - фосфатидилсерин, фосфатидилінозитол,

фосфатидилетаноламін. У Ваших дослідженнях виявлено активацію

перекисного окиснення ліпідів, але у мембранах еритроцитів щурів на 45-

добу введення нонілфенолів спостерігалося зниження відсоткового вмісту

фосфатидилсерину, фосфатидилінозитолу і підвищення вмісту

фосфатидилетаноламіну. Як можна пояснити зазначені зміни?

5. Які ж «сигнальні» показники патофізіологічних порушень при дії на

організм оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних є найбільш

значущими з Вашої точки зору та яким чином запускається «каскад»

порушень стану імунної системи, процесів нейрогуморальної регуляції,

неспецифічних адаптаційних реакцій організму?

11. Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.

Дисертаційна робота Дмитра Ігоровича Маракушина на тему:

«Патофізіологічні механізми розвитку структурно-метаболічних і

функціональних порушень за дії на організм оксиетильованих нонілфенолів

та їх похідних» є самостійною завершеною науково-дослідною працею, яка

містить принципово нові науково обґрунтовані одержані автором результати,

за актуальністю теми, науково-практичним значенням відповідає пункту 10

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. та № 656 від

19.08.2015 р., щодо докторських дисертацій, а її автор заслуговує присвоєння




