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офіційного опонента на дисертацію Васильєва Олексія Андрійовича «Корекція
гепатотоксичних механізмів патогенезу експериментального перитоніту
перфузією рідиною, збагаченою ксеноном», подану до спеціалізованої вченої ради
Д 64.600.03 на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за
спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія

1. Актуальність теми дисертації. Проблема патології органів черевної

порожнини завжди була і досі є однією з найпоширеніших. Серед нозологічних

форм особливої уваги потребує перитоніт - запальне захворювання органів

черевної порожнини, яке характеризується тяжкістю протікання та має великий

відсоток летальності. Це обумовлено нез'ясованістю різноманітних

патогенетичних механізмів, які сприяють розвитку ендогенної інтоксикації та

печінкової недостатності.

Потрібно відзначити, що формування уявлень про синдром ендогенної

інтоксикації почалось з вивчення змін в організмі хворих на розлитий перитоніт. У

зв'язку з розвитком ендогенної інтоксикації при перитоніті, стали виділяти як

важливий патогенетичний механізм – вторинне пошкодження органів і систем

продуктами окисного метаболізму та лізосомальними катаболічними ферментами

із накопиченням продуктів метаболізму у органах і тканинах. Оскільки

вищевказані токсичні метаболіти в нормі піддаються переамінуванню і

трансамінуванню в детоксикаційних системах печінки, є необхідність у вивченні

процесів, що відбуваються в печінці в рамках даної патології, та відповідного

обґрунтування методів корекції.

Останнім часом все більше зустрічаються саме тяжкі форми перитонітів, які

супроводжуються проявами прогресуючої поліорганної патології на тлі

ендогенної інтоксикації. Наряду із загальновизнаними принципами лікування

перитоніту важливо приділити більшу увагу стану детоксикаційних процесів та

запобігти перетворенню фізіологічних реакцій запалення на патологічні.

У зв'язку з наведеним, розширення наших знань відносно стану

детоксикаційних процесів при перитоніті та можливості їх корекції може мати



важливе практичне значення. Тому тема дисертаційної роботи, що обрана О. А.

Васильєвим, актуальна, а виконане науковцем дослідження вчасне та необхідне.

2. Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими

програмами. Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідних робіт

«Обґрунтування і розробка комплексу гігієнічних заходів щодо профілактики

отруєнь, збереження здоров'я працівників транспорту при перевезенні

небезпечних вантажів» (№ державної реєстрації 0112U007439, строки виконання -

2012-2014 pp.) та «Фізіологічні основи гігієни водозабезпечення людини» (№

державної реєстрації 0115U001320). Здобувач є безпосередньо виконавцем

фрагменту роботи, присвяченого дослідженню механізмів гепатотоксичних

ушкоджень у патогенезі експериментального перитоніту і можливостей їх

корекції.

3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна.

Завдання дослідження цілком відповідають поставленій меті. Побудова та

організація роботи логічні та послідовні. У лабораторних дослідженнях

застосовані сучасні об'єктивні методики, які адекватні поставленим завданням.

Результати досліджень опрацьовані методами аналізу таблиць спряженості,

дисперсійного, кореляційного, регресійного, дискримінантного та факторного

аналізів, що забезпечило високу вірогідність сформульованих наукових положень,

висновків і практичних рекомендацій.

4. Новизна дослідження та одержаних результатів. У роботі визначено,

що промивання черевної порожнини розчином, збагаченим ксеноном, при

перитонітах різного походження і алкогольному жировому гепатозі нівелює

розвиток поліорганної недостатності за рахунок зменшення ендогенної

інтоксикації, особливо тієї форми, що пов'язана з ароматичними сполуками, про

що свідчать зменшення проявів дистрофії в печінці та їх зникнення в інших

внутрішніх органах; зменшення проникності судин, зменшення виходу білків

крові в черевну порожнину.



Уперше з'ясовано, що промивання черевної порожнини розчином,

збагаченим ксеноном, при перитонітах різного походження стимулює

осумкування осередку пошкодження, зменшує прояви запалення органів

шлунково-кишкового тракту, чим зменшує ксенобіотичне навантаження на

детоксикаційну функцію печінки, що сприяє збереженню активності процесів

трансамінування в гепатоцитах. Цей позитивний вплив ксенону обумовлений його

мембранопротекторною дію.

У роботі продемонстровано, що у випадках безпосереднього впливу

несприятливого чинника на метаболізм гепатоцитів у разі алкогольного жирового

гепатозу позитивний ефект ксенону менш визначений, тому що його вплив на

внутрішньоклітинні процеси слабкіший, ніж його мембранопротекторна дія.

Виявлено, що застосування ксенону при промиванні черевної порожнини

розчином, збагаченим ним, за рахунок впливу на рецепторний апарат клітинних

мембран стимулює функціональну активність селезінки у вигляді новоутворення

лімфоїдних фолікулів в паренхімі та посилення функціональної активності

фагоцитів. Завдяки цьому посилюється захисна функція імунної системи, що

сприяє зменшенню проявів ендогенної інтоксикації.

У роботі встановлено, що застосування розчину, збагаченого ксеноном, при

патології органів черевної порожнини, за рахунок своєї мембранопротекторної дії

і впливу на детоксикаційну функцію печінки сприяє збереженню

структурно-функціональної організації еритроцитів, завдяки чому зберігається їх

транспортна функція, що підвищує резистентність органів та систем при

ксенобіотичному навантаженні, яке супроводжує цю патологію.

5. Теоретичне значення результатів дослідження. Проведені дослідження

дозволили доповнити уявлення про патогенез перитоніту даними про важливу

роль стану мембран гепатоцитів в активності детоксикаційної функції печінки, за

рахунок порушення якої утворюються умови для розвитку поліорганної

недостатності, яка обтяжує перебіг патологічного процесу.

На основі отриманих результатів розроблені практичні рекомендації щодо



збагачення фізіологічного розчину ксеноном для виготовлення засобу корегування

поліорганної недостатності при патології органів черевної порожнини.

6. Практичне значення результатів дослідження. У дисертаційній роботі

Васильєва Олексія Андрійовича розширені і поглиблені уявлення про патогенез

перитоніту і роль при цьому детоксикаційної функції печінки. Сформульовано

наукове обґрунтування використання розчинів збагачених ксеноном для корекції

ендогенної інтоксикації при перитоніті. Автором розроблені практичні

рекомендації щодо збагачення фізіологічного розчину ксеноном для виготовлення

засобу корегування поліорганної недостатності при патології органів черевної

порожнини.

7. Загальна характеристика роботи. Мета дослідження полягає у

з'ясуванні основних механізмів гепатотоксичних ушкоджень у патогенезі

експериментального перитоніту і можливості їх корекції рідиною, збагаченою

ксеноном.

Оформлення дисертації відповідає сучасним вимогам. Робота викладена на

158 сторінках комп'ютерного тексту, складається зі вступу, огляду літератури, З

розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів досліджень,

висновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури, який

становить 141 найменування (обсягом 15 сторінок) – 75 кирилицею, 66

латиницею. Робота ілюстрована 13 таблицями та 19 малюнками, що розміщені по

тексту.

В огляді літератури наведено сучасні дані про етіологію та патогенез,

основні етапи вивчення та загальновизнані методики лікування перитоніту.

Приділено увагу питанням розвитку поліорганної недостатності та ендогенній

інтоксикації у механізмах її розвитку. Наведено сучасний огляд основних етапів

вивчення та методик використання медичного ксенону. Дисертант проаналізував

значну кількість вітчизняної та зарубіжної літератури, визначив питання, що

потребують вивчення. Звернено увагу на те, що у науковій літературі недостатньо

даних про основні механізми гепатотоксичних ушкоджень у патогенезі перитоніту



і можливості їх корекції, не існує даних про можливості застосування розчинів,

збагачених медичним ксеноном.

Розділ «Матеріали і методи досліджень» відображає загальні

характеристики предмету та об'єкту досліджень, а також включає стислий опис

використаних методів дослідження. Аналізу піддано дані, отримані при

комплексному обстеженні 290 щурів. Дано опис та розподіл тварин по групам

відповідно відтворенню патології, та характеристику контрольних груп. Наведено

перелік та обґрунтування лабораторних, гістологічних, інструментальних і

статистичних методів дослідження. Обробка матеріалу проведена адекватними

статистично-математичними методами.

У розділі 3 «Структурні та метаболічні особливості внутрішніх органів

щурів при каловому перитоніті та їх корекції розчином, барбатованим ксеноном»

наведені дані власних досліджень. Встановлений важливий патогенетичним

механізм розвитку поліорганної патології. З'ясовано, що промивання черевної

порожнини щурів з каловим перитонітом фізіологічним розчином, збагаченим

ксеноном, справляло позитивний вплив та запобігало розвитку патологічного

процесу.

Четвертий розділ присвячено дослідженню структурних та метаболічних

особливостей внутрішніх органів щурів, але вже за умов травматичного

(вогнепального) перитоніту. Отримані дані сходні з матеріалом попереднього

розділу відносно патогенетичних механізмів та можливості їх корекції.

У п'ятому розділі наведено результати аналізу порушень на тлі хронічного

алкогольного гепатозу. Виявлено, що позитивний вплив ксенону менш виражений,

ніж при перитонітах, що обумовлено триваючою токсичною дією.

За результатами досліджень доповнено уявлення про патогенез перитоніту і

роль детоксикаційної функції печінки при цьому, обґрунтовано застосування

розчинів збагачених ксеноном для корекції ендогенної інтоксикації при

перитоніті.

Закінчується дисертація розділом «Аналіз і узагальнення результатів



досліджень», в якому обговорюються результати дослідження і обґрунтовуються

критерії, на підставі яких автором розроблено практичні рекомендації по

використанню розчинів, збагачених ксеноном.

Висновки логічно випливають із обговорення отриманих результатів і

відповідають меті і завданням дослідження, узагальнюючи основні положення

роботи.

8. Повнота матеріалів дисертації в опублікованих працях і

авторефераті. За матеріалами дисертації опубліковано 10 наукових робіт, зокрема

6 статей, з яких 4 статті у наукових фахових виданнях України та 2 статті у

періодичному закордонному науковому виданні медичного напрямку (Польща), 4

тез доповідей у матеріалах наукових конференцій. Опубліковані наукові роботи

повністю висвітлюють основні положення, висновки та практичні рекомендації

дисертаційної роботи.

9. Зауваження до дисертації та автореферату щодо їх змісту і

оформлення. В цілому дисертація та автореферат оформлені згідно існуючих

вимог, однак автору варто було б звернути увагу на наступне:

1. В огляді літератури є декілька провідних думок, після яких не відразу

з'являється посилання на автора.

2. Потребує подальшого опрацювання питання системної дії ксенону на

інші органи черевної порожнини, наприклад при вогнепальному ураженні.

3. Робота була б більш повною при розгляді варіантів практичного

застосування матеріалів п'ятої глави, оскільки внутрішньочеревна інвазія при

гепатозі здається не зовсім обгрунтованою.

Зазначені недоліки знижують дещо якість дослідження, але вони не

впливають на головні теоретичні та практичні результати дисертації.

У порядку наукової дискусії вважаю за доцільно задати такі запитання:

1. Якими бачаться автору перспективи, щодо застосування ксенону при

інших патологічних процесах?

2. Які критерії, окрім зазначених у роботі, можна використати для оцінки



позитивного ефекту ксенону?

3. Чи є, на думку автора, системна дія ксенону однаковою для печінки та

інших органів?

10. Рекомендації щодо використання результатів дослідження в

практиці. На підставі матеріалів роботи можна рекомендувати впровадження

в практику промивання черевної порожнини розчином збагаченим ксеноном

при перитонітах різного генезу.

11. Відповідність дисертації вимогам, які пред'являються до наукового

ступеня кандидата медичних наук. На основі всебічного аналізу представленої

роботи можна прийти до висновку, що дисертація Васильєва Олексія Андрійовича

на тему «Корекція гепатотоксичних механізмів патогенезу експериментального

перитоніту перфузією рідиною, збагаченою ксеноном», яка виконана у ДП

«Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України,

консультант – заслужений діяч науки і техніки України, професор Гоженко А. І., є

самостійною, закінченою науковою працею, що відрізняється актуальністю

обраної проблеми, науковою новизною, теоретичним і практичним значенням,

високим методичним і методологічним рівнями. Дисертація відповідає вимогам п.

11 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання

старшого наукового співробітника", затвердженого Постановою Кабінету

Міністрів № 567, які ставляться до дисертаційних робіт на здобуття наукового

ступеня кандидата медичних наук", а її автор О. А. Васильєв заслуговує

присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю

14.03.04 – патологічна фізіологія.
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	3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна. Завдання дослідження цілком відповідають поставленій меті. Побудова та організація роботи логічні та послідовні. У лабораторних дослідженнях застосовані сучасні об'єктивні методики, які адекватні поставленим завданням. Результати досліджень опрацьовані методами аналізу таблиць спряженості, дисперсійного, кореляційного, регресійного, дискримінантного та факторного аналізів, що забезпечило високу вірогідність сформульованих наукових положень, висновків і практичних рекомендацій.

