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1. Актуальність обраної теми.

Серед комплексу хімічних факторів довкілля великої уваги

заслуговують синтетичні поверхнево-активні речовини оксиетильовані

нонілфеноли та їх похідні, які широко використовуються у різних галузях

народного господарства та надходять у складі промисловим стічних вод до

водоймищ до джерел питного водопостачання населення. Ці обставини

вимагають всебічного вивчення цих сполук, зокрема, на системному рівні

людини для обґрунтування превентивних заходів. Тому дане дисертаційне

дослідження є досить актуальним яке дозволить за рахунок з’ясування

механізмів впливу  оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних на організм

патогенетично обґрунтувати шляхи корекції.

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційну роботу виконано в рамках НДР 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).

3. Ступінь обґрунтованості основних положень, висновків та

практичних рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Сформульовані Маракушиним Д.І. основні наукові положення,

висновки та практичні рекомендації обґрунтовані достатньою кількістю

експериментальних досліджень. Вивчення механізмів дії оксиетильованих

нонілфенолів та їх похідних згідно з поетапною програмою досліджень

проводили у тривалих (45 діб) експериментах на 330 статевозрілих щурах

лінії WAG вагою 180-220 г, яких утримували у стаціонарних умовах віварію

за постійної температури та природного освітлення у пластикових клітках на

збалансованому харчовому раціоні. Всі маніпуляції проводили в стандартних

умовах з 900 до 1000, тварин виводили з експериментів через 24 години після

останнього введення речовин. Тваринам контрольної групи вводили

відповідні об’єми питної води. Дослідження показників проводили через

45 діб після початку експерименту. У кожній групі було по 15 тварин. Забій

проводили шляхом декапітації гільйотинним ножем, попередньо

анестезуючи тіопенталом натрію у дозі 50 мг/кг маси.

Перераховане вище дозволяє оцінити одержані результати наукового

дослідження, основні наукові положення, висновки та практичні

рекомендації як обґрунтовані.

4. Достовірність основних наукових положень, висновків та

практичних рекомендацій, проведених наукових досліджень та одержаних

результатів.

Сформульовані Маракушиним Д.І. основні наукові положення,

висновки та практичні рекомендації ґрунтуються на використанні адекватних

щодо поставлених завдань методів дослідження, а саме: токсикологічні

(визначення середньолетальних доз), біохімічні (визначення концентрацій

сполук та активності ферментів), імунологічні (визначення показників

клітинного та гуморального імунітету), біофізичні (визначення інтенсивності



біохемілюмінесценції та фосфоресценції сироватки крові), метод

флюоресцентних зондів (визначення плинності клітинних мембран),

біостатистичні методи аналізу результатів досліджень.

Перераховане вище дозволяє оцінити одержані результати, основні

наукові положення, висновки та практичні рекомендації глибоких за змістом

досліджень, проведених Маракушиним Д.І. як достовірні.

5. Новизна основних наукових положень, висновків та практичних

рекомендацій, а також проведених наукових досліджень та одержаних

результатів.

Автором одержано нові дані щодо механізмів порушень стану імунної

системи, процесів нейрогуморальної регуляції, біоенергетики,

окислювального гомеостазу, фізико-хімічних властивостей та

фосфоліпідного складу клітинних мембран, адаптивних реакцій за умов

тривалої дії оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних у субтоксичних

дозах. Доведено, що оксиетильовані нонілфеноли та їх похідні на 45-ту добу

введення щурам у дозах 1/10 і 1/100 ДЛ50 сприяють розвитку

імунотоксичності, дисбалансу моноамінергічних та аміноацидергічних

нейромедіаторних систем головного мозку, гормонального профілю

сироватки крові. Доповнено наукові дані щодо розвитку

нітрозооксидативного стресу за умов тривалої дії на організм тварин

оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних та розвиток енергодефіциту.

Вперше обґрунтовано інформативні показники патологічних змін у

щурів за умов дії на організм оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних.

Доведено, що адаптивний процес у щурів у відповідь на тривалу

токсифікацію досліджуваними речовинами у дозах 1/10 і 1/100 ДЛ50 виникає

на тлі розвитку оксидативного стресу. Вперше обґрунтовано зрив

адаптаційних можливостей організму тварин на 40-ву та 50-ту доби введення

досліджуваної речовини у дозах 1/10 ДЛ50 та 1/100 ДЛ50 відповідно.

Автором доведено, що додавання до раціону експериментальних тварин,

токсифікованих оксиетильованими нонілфенолами та їх похідними у дозі



1/100 ДЛ50, вітамінно-полімікроелементного комплексу призводить до

суттєвого покращення динаміки змін інформативних показників

патологічних змін, більш тривалого підвищення адаптаційних реакцій та

відстрочки зсуву оксидантно-антиоксидантної рівноваги.

6. Практичне значення одержаних результатів.

Отримані у дисертаційному дослідженні дані доповнюють сучасні

уявлення щодо загальних механізмів дії ксенобіотиків на організм людини та

тварин, окреслюють нові підходи до корекції патологічних змін, що

підтверджується трьома Патентами України на корисні моделі та актами про

впровадження (№ 62151; № 104453; №106388).

Дисертантом доведена перспективність використання аскорбінової

кислоти, α-токоферолу, β-каротину та полімікроелементного комплексу для

корекції порушень за умов дії оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних.

За допомогою методів математичної статистики обґрунтовано

інформативні показники для оцінки патофізіологічних порушень в організмі

за умов впливу досліджуваної групи хімічних сполук.

Результати дисертаційної роботи використано при обґрунтуванні

державних стандартів вмісту оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних у

воді водних об’єктів довкілля.

Результати дослідження впроваджено в науково-педагогічну 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.

7. Повнота викладу основних наукових положень, висновків та

практичних рекомендацій і опублікованих працях та в авторефераті.

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

21 стаття – 18 у наукових фахових виданнях ДАК 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 декларативних патенти України.

Всі розділи автореферату повторюють матеріали дисертаційної роботи,

де автором чітко, послідовно у лаконічній формі викладені основні

положення, висновки та одержані результати дослідження. Автореферат

дисертації оформлений згідно вимог ДАК України.

Матеріали дисертаційної роботи Маракушина Д.І. пройшли апробацію

на конференціях та міжнародних форумах.

8. Структура дисертації.

Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів і

методів досліджень, шести розділів результатів досліджень та їх

обговорення, наукового аналізу та узагальнення результатів досліджень,

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків.

Матеріали дисертації викладено на 328 сторінках комп’ютерного тексту,

ілюстровано 63 таблицями, 47 рисунками. Список використаних джерел

містить 443 найменувань, з яких 91 латиницею.

У вступі Д.І. Маракушин розкриває сутність наукової проблеми та її

значення для медичної науки, підстави та вихідні дані для розробки обраної

теми, обґрунтовує необхідність, доцільність та важливість проведення

досліджень про доповнення механізмів розвитку патологічних змін в

організмі за умов дії  оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних.

Літературний огляд містить критичний аналіз сучасної літератури та

вибір напрямку дисертаційної роботи.



Об’єкти та методи дослідження повністю відповідають основним

напрямкам роботи. У дисертаційному дослідженні використані

високоінформативні методи:  токсикологічні, біохімічні, імунологічні,

біофізичні, флюоресцентних зондів та біостатистичні методи аналізу

результатів досліджень.

Одержані результати власних експериментальних досліджень логічно та

послідовно викладені у 6 розділах. У розділі ІІІ «Особливості імунних

порушень в організмі щурів при тривалому пероральному введенні

оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних» Д.І. Маркушин робить

висновки, що оксиетильовані нонілфеноли та їх похідні у дозах 1/10 і 1/100

ДЛ50 призводять до порушення специфічної імунної резистентності

організму.

У розділі IV «Стан процесів нейрогуморальної регуляції у щурів за умов

тривалого впливу оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних»

Д.І. Маркушиним  доведено, що за умов дії на організм тварин ксенобіотиків

є порушення процесів нейрогуморальної регуляції, а саме:  розбалансування

моноамінергічних та аміноацидергічних нейромедіаторних систем головного

мозку,  гормонального профілю.

У розділі V «Вплив оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних на

стан окислювального гомеостазу у експериментальних тварин»

Д.І. Маракушин обґрунтував, що в умовах дії на організм оксиетильованих

нонілфенолів та їх похідних провідною ланкою розвитку патологічних змін є

розвиток нітрозооксидативного стресу.

У розділі VІ «Стан біоенергетичних процесів у щурів при тривалому

пероральному введенні оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних»

Д.І. Маракушин  довів, що дія на організм тварин ксенобіотиків спричиняє

розвиток енергодефіциту, що підтверджується зниженням вмісту у 5 разів

АТФ на тлі збільшення  у 3,0 рази АМФ, зменшенням енергетичного заряду

та потенціалу гепатоцитів, індексу окисного фосфорилування та

термодинамічного контролю дихання, роз'єднання процесів окислення та



фосфорилування на субстратах II комплексу дихального ланцюга

мітохондрій гепатоцитів щурів.

У розділі VІІ «Обгрунтування «сигнальних» показників

патофізіологічних порушень при дії на організм оксиетильованих

нонілфенолів та їх похідних» Д.І. Маракушин запропонував для більш повної

оцінки патологічних змін  у щурів у динаміці спостереження при дії речовин

у дозах 1/10 і 1/100 ДЛ50 попередньо серед усіх вивчених показників

функціонального стану організму виокремити найбільш варіабельні шляхом

розрахунку індексів нормування – співвідношення середнього значення

показника в дослідній групі до середнього значення показника в контрольній

групі тварин.

У розділі VІІІ «Оцінка стану неспецифічних адаптаційних реакцій

організму щурів на введення ксенобіотиків та обґрунтування засобів їх

корекції» Д.І. Маракушин обґрунтував, що додавання у раціон тварин

вітамінно-полімікроелементного комплексу призводить до суттєвого

покращення динаміки змін інформативних досліджуваних показників, більш

тривалого підвищення адаптаційних реакцій.

В розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження»

Д.І. Маракушин підводить підсумок важливої за змістом науково-дослідної

роботи результатом якої є розширення механізмів розвитку патологічних

змін у тварин за умов дії ксенобіотиків та на підставі цього запропонував

шляхи корекції цих змін.

Сформульовані висновки повністю відображають результати власних

досліджень і витікають із представленого фактичного матеріалу.

Зауваження:

1. Не вказана стать тварин?

2. Схема (Рис. 9.2.) патогенезу впливу на розвиток патологічних змін

щурів за умов оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних побудована на



підставі власних та літературних джерел, на що не вказано. (Активацію

глутаматних рецепторів Автор не досліджував).

Після знайомства з дисертаційною роботою у мене виникли деякі

запитання:

1. За рахунок чого КМ-ОЕНФ4 у дозі 1/10 ДЛ50 у головному мозку

тварин на 45 добу введення підвищує вміст дофаміну, якщо вміст

ДОФА вірогідно за цих умов зменшується?

2. Зміна у сироватці крові рівня біогенних елементів може бути

зумовлена, по-перше, порушенням структурно-функціональної

організації сполучної тканини та її матриксу. А чим це доведено?

Морфологічними дослідження чи біохімічними маркерами

деполімеризації біополімерів (оксипролін, сіалові кислоти та ін.)

сполучної тканини?

3. Які механізми призводять до зниження енергоутворення у

гепатоцитах щурів при тривалому впливі досліджуваних

речовин?

4. Довготривале введення оксиетильованих нонілфенолів та їх

похідних у дозі 1/100 ДЛ50 спричиняло активації NO-ергічної

системи у сироватці крові щурів. За рахунок чого та які наслідки?

5. Чому серед карбоксиметилатів оксиетильованих нонілфенолів

для вивчення неспецифічних адаптаційних реакцій організму

щурів на введення ксенобіотиків та з’ясування ефективності

запропонованого засобу корекції використали саме з числом

оксиетильованих груп 10?

6. Чим пояснюєте зрив адаптаційних реакцій у тварин на 40-ву та

50-ту доби введення досліджуваних речовин у дозах 1/10 ДЛ50 та

1/100 ДЛ50 відповідно?

Викладені зауваження та запитання не носять принципового характеру,

не понижують позитивної оцінки дисертації у цілому, а також розроблених




