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1. Актуальність теми дисертації

Сьогодні в практичній медицині вивчення негативних наслідків впливу

різного роду ксенобіотиків на стан здоров’я людини є актуальною

проблемою. В даному випадку все більшої поширеності набуває принцип

системності реагування організму, який базується на встановленні

переважаючої дії ксенобіотиків на системи забезпечення гомеостазу,

з'ясуванні загальних і специфічних закономірностей найбільш ранніх

механізмів пошкоджуючої дії ксенобіотиків, виявленні порушень захисно-

адаптаційних реакцій організму, що призводять до розвитку різних

патологічних процесів. Однак існуючий підхід для оцінки хімічного впливу

за наявності вже виразної форми патології стає недостатнім для збереження

здоров'я та попередження несприятливих впливів факторів навколишнього

середовища. В зв’язку з цим виникає необхідність розробки нових заходів,

спрямованих на попередження розвитку початкових проявів патології та

віддалених наслідків впливу ксенобіотиків на організм.

Одним із доцільних вирішень даної проблеми є дослідження найбільш

поширених та перспективних хімічних речовин – оксиетильованих

нонілфенолів (ОЕНФ) та їх похідні – натрієвих солей карбоксиметилатів

оксиетильованих ізононілфенолів (КМ-ОЕНФ), які за фізико-хімічними

властивостями та особливостями будови молекул належать до неіоногенних

та аніонактивних синтетичних поверхнево-активних речовин. Ці сполуки

характеризуються досить значними об’ємами синтезу, широким



використанням у різних галузях народного господарства (як основи

промислового випуску пластмас, пінопластів, поліуретанів, миючих засобів,

емульгаторів, антикорозійних препаратів, гідравлічних та охолоджуючих

речовин тощо), надходженням до джерел питного водопостачання населення

та завдяки цьому можливим впливом на організм людини. Необхідність

вивчення даних речовин обумовлена недостатньою глибиною оцінки їх

біологічної активності, оскільки наукові праці в основному присвячені

дослідженню параметрів гострої токсичності, кумулятивності, шкірно-

подразнювальної, шкірно-резорбтивної, сенсибілізуючої та алергійної дії, а

також стану окремих органів і систем організму. Ці результати покладено в

основу тимчасових гігієнічних нормативів допустимого вмісту ОЕНФ та їх

похідних у джерелах водопостачання. Таким чином для більш глибокого

розуміння патогенетичних механізмів дії ОЕНФ та їх похідних дисертант

підкреслив доцільність проведення комплексного підходу щодо

обґрунтування функціонального стану організму як єдиної саморегулюючої

системи, який базувався на виявленні наявності біологічної та

функціональної спільності центральної нервової системи, нейроендокринної

регуляції та системи імунітету. В дисертаційній роботі автор детально

розглянув взаємодію нейроендокринної та імунної систем в процесах

адаптації, що розвиваються у відповідь на будь-які порушення гомеостазу

Автор підкреслює, що одним із основних змін в системах організму при дії

несприятливих факторів навколишнього середовища є посилення

окиснювальних процесів, що сприяє зміні енергетичного обміну, запускає

реакції перекисного окислення ліпідів, стимулює компенсаторну активність

антиоксидантної системи, тобто виконує важливу регуляторну функцію і при

адекватній стимуляції призводить до підвищення резистентності організму.

Напроти, неконтрольована активація вільнорадикальних процесів

розцінюється як основний патогенетичний фактор виникнення багатьох

захворювань і патологічних станів, що призводить до структурно-

функціональних порушень клітинних мембран, і, як наслідок, можливого



зриву регуляторних систем. Процеси перекисного окиснення ліпідів і стан

антиоксидантної системи мають особливе значення в патології гострих

хімічних отруєнь. У зв'язку з цим важливим є визначення допустимого рівня

дисбалансу між про- і антиоксидантними процесами, необхідного обсягу

лікувальних заходів з його корекції.

Таким чином, дослідження стану імунної системи, процесів

нейрогуморальної регуляції, окиснювального гомеостазу, біоенергетичних

процесів, стану неспецифічних адаптаційних реакцій організму, є доцільним

та актуальним для обґрунтування загальної концепції розвитку

патофізіологічних механізмів дії ОЕНФ та їх похідних з метою розробки

ефективних методів їх попередження.

Тому тема дисертаційної роботи Маракушина Д.І. є не тільки

актуальною, але й відповідає сучасним напрямам медичної науки, що

зумовлено екологічною та соціальною глобалізацією проблеми захисту

навколишнього середовища та організму людини від шкідливих екологічно

обумовлених хімічних впливів.

2. Зв’язок теми дисертації з плановими науковими дослідженнями

та науковими програмами. Безумовно позитивним моментом є той факт, що

дисертаційну роботу було виконано в рамках науково-дослідних програм

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). Дисертант є виконавцем фрагменту даної науково-дослідної

теми.

3. Новизна дослідження та одержаних результатів.

Наукова новизна дисертаційної роботи Маракушина Д.І. полягає у тому,

що автором вперше вивчено патофізіологічні механізми порушень стану

імунної системи, процесів нейрогуморальної регуляції, біоенергетики,



окиснювального гомеостазу, метаболічних процесів, фізико-хімічних

властивостей та фосфоліпідного складу клітинних мембран, адаптивних

реакцій за умов тривалої дії ОЕНФ та натрієвих солей карбоксиметилатів

оксиетильованих ізононілфенолів у субтоксичних дозах.

Дисертантом доведено, що ОЕНФ та їх похідні на 45-ту добу введення

щурам у дозах 1/10 і 1/100 ДЛ50 справляють імунотоксичний ефект та

призводять до формування імунологічної недостатності.

Автором встановив, що у механізмі тривалої дії ОЕНФ та їх похідних у

дозах 1/10 і 1/100 ДЛ50 на організм щурів суттєвою ланкою є негативний

вплив на процеси нейрогуморальної регуляції. Доповнено наукові дані щодо

порушень окиснювального гомеостазу при тривалій дії на організм

теплокровних тварин ОЕНФ та їх похідних: виснаження антиоксидантних

ресурсів на тлі суттєвої ініціації та інтенсифікації процесів ліпопероксидації,

окислювальної модифікації білків, метаболізму оксиду азоту,

мікросомального окислення. Автором доведено, що висока реактогенна

здатність та вибірковість біологічної дії продуктів цих процесів виступає є

основною ланкою, яка лімітує стан стійкості організму до тривалого впливу

досліджуваних хімічних речовин через зміну фізико-хімічних характеристик

клітинних мембран, реактивності нейроендокринної, імунної та інших

систем організму.

Також автором виявлено виражене порушення стану

аденілнуклеотидної системи, розбалансування активності дихального

ланцюга мітохондрій гепатоцитів щурів при тривалій токсифікації ОЕНФ та

їх похідними у субтоксичних дозах, що потребує своєчасної та адекватної

корекції з метою попередження незворотних змін у печінці.

Уперше обґрунтовано «сигнальні» показники структурно-метаболічних

і функціональних порушень при дії на організм ОЕНФ та їх похідних,

узагальнення яких дозволило  виділити провідну ланку – неконтрольовану

активацію вільнорадикальних окиснювальних процесів з наступним запуском

внутрішньоклітинних і мембранних механізмів стресу – енергетичного



дисбалансу, порушення структурно-функціонального стану мембран, редокс-

гомеостазу з відміною запуску редокс-чутливих сигнальних систем та

нівелюванням месенджерної функції активних форм кисню, зсуву

внутрішньоклітинного метаболізму у бік переважання катаболічних процесів

над анаболічними, а також суттєвим напруженням регуляторних систем.

Вперше у результаті комплексного дослідження змін «сигнальних»

показників у динаміці спостереження встановлено характерні закономірності

у стані окиснювального гомеостазу та резервних можливостей організму

щурів у відповідь на тривалу дію хімічних речовин залежно від дози.

Автором вперше патогенетично обґрунтовано доцільність застосування

аскорбінової кислоти, α-токоферолу, β-каротину та полімікроелементного

препарату, створеного на основі композиції ессенціальних мікроелементів

(цинку, заліза, марганцю, міді, хрому, кобальту) з N-2,3-

диметилфенілантраніловою кислотою та кисеньвмісних солей

ультрамікроелементів – селену, ванадію, молібдену шляхом додавання до

стандартного харчового раціону експериментальних тварин, токсифікованих

ОЕНФ та їх похідними дозі 1/100 ДЛ50, ефективність чого експериментально

підтверджується покращенням динаміки змін «сигнальних» показників

порушень окиснювального гомеостазу, менш виразним розвитком

оксидативного стресу, більш тривалим підвищенням адаптаційних реакцій,

відстрочки зсуву оксидантно-антиоксидантної рівноваги у бік оксидантів.

4. Теоретичне та практичне значення роботи.

Результати дисертаційної роботи доповнюють сучасні уявлення щодо

загальних механізмів дії ксенобіотиків на організм людини та тварин,

окреслюють нові підходи до корекції структурно-метаболічних та

функціональних порушень, що підтверджується 3 патентами України на

корисні моделі та актами впровадження.

Доведена перспективність використання аскорбінової кислоти, α-

токоферолу, β-каротину та полімікроелементного препарату для корекції



порушень окиснювального гомеостазу та підвищення адаптаційних реакцій в

організмі при дії хімічних факторів довкілля.

Одержані в роботі дані можуть бути використані при обґрунтуванні

державних стандартів вмісту ОЕНФ та їх похідних у воді водних об’єктах

довкілля.

Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес на

кафедрах патологічної фізіології Харківського національного медичного

університету, 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 Харківського національного медичного

університету.

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.

6. Структура та обсяг дисертації

Дисертація Маракшина Д.І. побудована традиційно згідно вимог до

докторських дисертацій і містить 328 сторінок тексту комп’ютерного набору.

Робота складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів

досліджень, 6 розділів результатів власних досліджень, наукового аналізу та

узагальнення одержаних результатів, висновків, практичних рекомендацій,

додатків, списку використаних джерел у кількості 443 (352 – кирилицею; 91 –

латиницею). У списку використаної літератури переважають праці за останні

10 років, приділена також увага і фундаментальним публікаціям.

Робота достатньо проілюстрована таблицями та рисунками, що

покращує сприйняття викладених положень.

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

оформлено дисертантом якісно. Викладення основних положень за стилем та

термінологією заслуговує позитивної оцінки.

7. Характеристика розділів роботи

У вступі автор 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 відобразив сутність і стан наукової проблеми

та її значущість, підстави та вихідні дані для розроблення теми, обґрунтував

необхідність проведення дослідження за темою дисертаційної роботи.

В огляді літератури на сучасному рівні наведені дані про

патофізіологічні аспекти впливу ксенобіотиків на організм, а також детально

окреслено етіологію, патогенез та наслідки патологічних процесів,

викликаних порушенням природних зв’язків організму з факторами

навколишнього середовища. Окрім цього наведено характеристику та

особливості біологічної дії синтетичних поверхнево-активних речовин,



зокрема оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних.

Розділ 2 «Матеріали та методи» містить обґрунтування вибору об’єкту

та напрямку досліджень, збірну таблицю опису методів для вивчення стану

імунної системи, процесів нейрон-гуморальної регуляції, окиснювального

гомеостазу, енергетичних процесів, а також стан адаптивних реакцій за

змінами «сигнальних» показників у динаміці спостереження та

обґрунтування засобів їх корекції. Серед цих методів слід відзначити новітній

метод флуоресцентних зондів, за допомогою якого вивчено молекулярні

механізми виникнення та розвитку патологічних процесів при дії на організм

факторів навколишнього середовища.

Розділ 3 присвячений вивченню особливостей імунних порушень в

організмі щурів при пероральному введенні оксиетильованих нонілфенолів та

їх похідних та встановлено їх імунотоксичний ефект, що призводить до

порушення захисної функції імунної системи, а саме до порушення як

специфічної, так і неспецифічної імунної резистентності, що підтверджується

відповідними показниками.

В розділі 4 розглянуто стан нейрогуморальної регуляції у щурів за умов

тривалої дії оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних. Доведено, що

суттєвою ланкою є негативний вплив на процеси нейрогуморальної регуляції,

що підтверджується розбалансуванням моноамінергічних та

аміноацидергічних нейромедіаторних систем головного мозку, гормонального

профілю сироватки крові, білкового та мінерального обмінів.

Тривала токсифікація організму щурів ОЕНФ та їх похідними викликає

зниження вмісту  адреналіну, тироксину, мелатоніну на тлі підвищення рівня

кортикотропіну, тиреотропіну, кортизолу; підвищення вмісту у сироватці

крові щурів кортикотропіну, кортизолу, адреналіну, тироксину на тлі

зменшення рівня тиреотропіну, мелатоніну, що свідчить про формування

стану організму, спрямованого на збереження більш стабільних параметрів

гомеостазу. Негативний вплив ОЕНФ та їх похідних на процеси

нейрогуморальної регуляції супроводжується суттєвими порушеннями стану



білкового та мінерального обмінів, що підтверджується зміною у крові

амінокислотного спектра, вмісту метаболітів амінокислот, ключових

показників метаболізму білків,  вмісту біогенних елементів у сироватці крові

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

фосфору, заліза, цинку, міді, марганцю) та еритроцитах (зниження вмісту

калію,  заліза,  марганцю,  кальцію,  фосфору,  магнію,  цинку,  міді на тлі

підвищення рівня натрію).

Оскільки окиснювальний гомеостаз є однією із основних систем

підтримки функціональної цілісності більшості клітин в нормі та при

патології дисертантом в розділі 5 розглянуто вплив оксиетильованих

нонілфенолів та їх похідних на стан саме окиснювального гомеостазу.

Автором встановлено, що суттєвою ланкою є порушення окиснювального

гомеостазу внаслідок ініціації та інтенсифікації процесів перекисного

окиснення ліпідів та окиснювальної модифікації білків, а також процесів,

пов’язаних з метаболізмом оксиду азоту, на тлі виснаження антиоксидантної

системи. Урахування механізмів порушення стану окиснювального

гомеостазу при тривалому впливі оксиетильованих нонілфенолів та їх

похідних є необхідним при виборі засобів профілактики та лікування

інтоксикацій в осіб, які контактують з ними в умовах виробництва та

розробці методів ранньої діагностики і профілактики професійно та

екологічно обумовленої патології.

В розділі 6 дисертантом досліджено стан біоенергетичних процесів, а

саме негативний вплив оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних на стан

енергетичного гомеостазу, що підтверджується виразним порушенням стану

аденілнуклеотидної системи та активності дихального ланцюга мітохондрій

гепатоцитів та потребує своєчасної та адекватної корекції з метою

попередження незворотних змін у печінці.

Розділ 7 присвячений обґрунтуванню «сигнальних» показників

патофізіологічних порушень при дії на організм оксиетильованих

нонілфенолів та їх похідних. Автор виділяє провідну ланку –



неконтрольовану активацію вільно радикальних окиснювальних процесів, що

супроводжуються суттєвою ініціацією перекисного окиснення ліпідів,

окиснювальною модифікацією білків, метаболізмом 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.

Заключним етапом дослідження було оцінювання стану неспецифічних

адаптаційних реакцій організму щурів на введення ксенобіотика та

обґрунтування засобів їх корекції.

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» автор

досить вдало та стисло узагальнює одержані результати, порівнюючи свої

дані з літературними. В цілому розділ свідчить про достатню ерудицію автора

та вміння аналізувати результати наукових досліджень.

Висновки логічні, стислі, відображають одержані результати,

відповідають меті та задачам дослідження та свідчать про завершеність

роботи.

Список літератури складений грамотно.

8. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і

авторефераті.

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

21 стаття (12 одноосібних) 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 патенти України. У публікаціях відображено всі

основні положення дисертаційної роботи.

9. Ідентичність змісту автореферату й основних положень

дисертації

Автореферат дисертації за змістом та формою відповідає вимогам



ДАК України і містить усі основні положення дисертації.

10. Матеріали для наукової дискусії. Питання, пропозиції та

зауваження.

Дисертація в цілому залишає добре враження. Одержані результати є в

значній мірі новими і мають суттєве теоретичне та практичне значення.

Позитивно оцінюючи роботу в цілому, слід відзначити деякі недоліки:

1. Список використаної літератури містить велику кількість

вітчизняних джерел, однак бажано було в більшій мірі звернути увагу на

наукові праці іноземних дослідників.

2. Подекуди зустрічаються граматичні та орфографічні 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. Чи пов’язаний первинний ефект оксиетильованих нонілфенолів та їх

похідних на мозок з їх детергентним ефектом на клітинні мембрани?

2. Чому результати досліджень, у яких було встановлено збільшення

вмісту нейротрансмітерів у мозку під впливом оксиетильованих

нонілфенолів та їх похідних, Ви трактуєте як нейротоксичну дію?

3. У зв’язку із чим, при виявленні «сигнальних» показників, що

характеризують зміни стану нервової, ендокринної та імунної систем

організму під впливом оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних, Ви

спиралися на результати визначення тільки одного з їх представників (КМ-

ОЕНФ10)?

11. Висновок щодо відповідності дисертації встановленим
вимогам.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що дисертаційна

робота Маракушина Дмитра Ігоровича «Патофізіологічні механізми

розвитку структурно-метаболічних і функціональних порушень за дії на



організм оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних» є самостійним,

закінченим науковим дослідженням, в якому сформульовано і обґрунтовано

наукові положення, сукупність яких можна кваліфікувати як нове вирішення

актуальної наукової проблеми патологічної фізіології. За актуальністю,

об’ємом, використанням методів досліджень, новизною отриманих даних

подана дисертація 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., та вимогам, що висуваються до

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за

спеціальністю – 14.03.04 – патологічна фізіологія, а дисертант заслуговує

присвоєння вченого ступеня доктора медичних наук.


