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Актуальність теми дисертації 

Захворюваність печінки різної етіології залишається на сьогодні однією 

з проблем медицини, яка потребує удосконалення діагностичних, 

прогностичних критеріїв в умовах сучасної таргетної та імунобіологічної 

терапії. В 2012 році ВООЗ запропонувала використовувати термін «жирова 

хвороба печінки» внаслідок поширеності таких змін в печінці як стеатоз, 

стеатогепатит, пов’язані з ними фіброз та цироз печінки. В усьому світі, в 

тому числі й в Україні спостерігається постійний ріст неалкогольного та 

алкогольного стеатогепатиту, які за різними даними охоплюють від 25 до 45 

% дорослого населення, можуть ускладнюватись розвитком фіброзу, цирозу 

та раку печінки. Це обумовлює необхідність своєчасної діагностики таких 

захворювань, яка поряд з клініко-лабораторними методами, потребує 

проведення трепанобіопсії печінки з подальшою морфологічною верифікаціє 

змін та залишається «золотим стандартом» діагностики захворювань печінки. 

Поряд з цим, до теперішнього часу при морфологічній діагностиці 

трепанобіоптатів печінки не встановлені достовірні патоморфологічні 

відмінності неалкогольного та алкогольного стеатогепатиту, продовжується 

пошук та визначення певних гістологічних параметрів «активності» та 

«хронічності» захворювань, мало дослідженими залишаються особливості 
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репаративних процесів в печінці при розвитку фіброзу та цирозу печінки. Це 

обумовлює актуальність обраної теми дисертаційної роботи Фень С.В., яка 

присвячена удосконаленню прижиттєвої морфологічної діагностики 

хронічного неалкогольного і алкогольного стеатогепатиту на підставі 

визначення певних патоморфологічних параметрів їх активності, регенерації 

і фіброзу печінки та висвітленню несприятливих наслідків цих хвороб.  

Зв'язок теми дисертаційної роботи з державними чи галузевими 

науковими програмами 

Дисертаційна робота  є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри 

патологічної анатомії і судової медицини Запорізького державного 

медичного університету «Морфогенез хронічного стеатогепатиту та його 

несприятливих наслідків» 2016-2018рр (№ державної реєстрації 

0116U005832), в якій автор був відповідальним виконавцем. 

Новизна дослідження та одержаних результатів 

На підставі проведених досліджень вперше з використанням 

високоефективної рідинної хромато-мас-спектрометрією встановлено, що при 

тяжкому S3 неалкогольному стеатогепатиті в печінці померлих хворих значно 

підвищений вміст ліпотоксичних стеаринової і пальмітинової кислот та 

холестерину, який позитивно корелював з підвищеним рівнем холестерину і 

ліпопротеїнів високої щільності в плазмі крові цих хворих.  

Автором було отримані нові дані стосовно особливостей депонування 

різновалентного заліза в печінці при хронічному стеатогепатиті, надмірне 

накопичення якого веде до фероптозу гепатоцитов, Доведено, що дегенеровані 

балонні гепатоцити є клітинами, які руйнуються шляхом балонного 

цитолізису. Уточнені дані щодо основних мікроскопічних видів гибелі 

гепатоцитів при стеатогепатиті, стосовно змін молекулярного складу 

позаклітинного матриксу, джерел і динаміки розвитку основних типів фіброзу 

печінки та депонування різних типів колагену при їх прогресуванні. 

Розширені наукові поняття щодо мікроскопічних показників активності 

хронічного стеатогепатиту, про яку свідчить комплекс ознак - різний S1-S2-S3 
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ступень стеатозу печінки; збільшення числа гепатоцитів з тільцями Малорі-

Денка, інтенсивність та поширеність стеатонекрозу, балонного цитолізису, 

апоптозу і фероптозу гепатоцитів; зростання кількості та розширення вогнищ 

стеатонекрозу; зростання імуноцитарної та клітинної інфільтрації печінки. 

Морфологічним проявом хронізації, як показника тяжкості захворювання є 

прогресуючий перисинусоїдально-перицелюлярний або портально-Z1-

3перисинусоїдальний фіброз печінки. 

Розширені морфологічні уявлення про особливості репаративних 

процесів в печінці при неалкогольному і алкогольному стеатогепатиті. 

Доведено, що відновлення популяції гепатоцитів відбувається переважно 

через активацію репаративного комплексу прогеніторних клітин печінки та 

диференціювання в гепатоцити гепатобіліарних і гепатоцитоподібних СК7+ 

клітин, якому сприяє поява ламініну в позаклітинному матриксі. Встановлено, 

що прогеніторні клітини також забезпечують формування псевдодольок при 

цирозі печінки. 

Встановлено, що при прогресуванні хронічного стеатогепатиту мають 

місце два фіброзні шляхи: ранній перицелюлярний фіброз, обумовлений 

активацією перисинусоїдальних міофібробластів та відстрочений портальний і 

мостоподібний портально-портальний фіброз через активацію перидуктальних 

міофібробластів при дуктулярній реакції печінки.  

Теоретичне значення результатів дослідження 

Результати дисертаційної роботи доповнюють та поглиблюють сучасні 

уявлення про перебіг та наслідки хронічного стеатогепатиту різної етіології, 

надають нові дані щодо шляхів розвитку і прогресування фіброзу печінки та 

трансформації його в цироз печінки, висвітлюють нові дані про особливості 

репаративних процесів в печінці при цих захворюваннях. 

Практичне значення результатів дослідження 

На підставі результатів сучасних патоморфологічних досліджень 

обґрунтована відсутність в трепанобіоптатах печінки суттєвих морфологічних 

відмінностей між алкогольним і неалкогольним стеатогепатитом, для 
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диференційної діагностики яких необхідні відповідні клініко-лабораторні дані 

хворих. 

При проведені прижиттєвого морфологічного дослідження печінки 

запропоновані патоморфологічні параметри активності неалкогольного і 

алкогольного стеатогепатиту, ознаки відновлення гепатоцитів та біліарних 

дуктул при цирозі печінки. Визначено, що особливостями прогресування 

мікронодулярного цирозу печінки при стеатогепатиті є надмірне накопичення 

порожніх дуктул в портальних трактах, яке асоційоване з тяжким портальним і 

мостоподібним портально-портальним фіброзом, розвиток в псевдодольках 

тяжкого перицелюлярного фіброзу, який ізолює гепатоцити та веде до їх 

стеатонекрозу. Описані характерні патерни гепатоцелюлярної карциноми, як 

несприятливого наслідку, що може розвиватися у хворих на неалкогольний і 

алкогольний стеатогепатит.  

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

В дисертаційній роботі Фень С.В. сформульовані нові положення, 

висновки і практичні рекомендації, які базуються на достатній кількості 

морфологічних досліджень печінки хворих на неалкогольний і алкогольний 

стеатогепатит, на виділенні репрезентативних груп досліджень, на 

застосуванні адекватних, доцільних і сучасних патоморфологічних та 

математично-статистичних методів аналізу отриманих результатів.  

Для досягнення мети і вирішення поставлених задач дисертант провів 

достатню кількість патоморфологічних досліджень аутопсійного біопсійного 

матеріалу печінки, а саме 305 випадків хронічного стеатогепатиту, які були 

розподілені на 2 групи: групу з 198 хворих на неалкогольний стеатогепатит і 

групу з 107 хворих на алкогольний стеатогепатит. Третю групу умовного 

контролю склали біоптати печінки 30 пацієнтів, що не страждали на 

стеатогепатит.  

Для визначення патоморфологічних особливостей перебігу хронічного 

стеатогепатиту, репаративних процесів в печінці та ускладнень 
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неалкогольного і алкогольного стеатогепатиту застосований комплекс 

сучасних патогістологічних, електронно мікроскопічних, хромато-мас-

спектрометричних, гістохімічних, імуногістохімічних і морфометричних 

методів дослідження. Дисертантом зі співавторами отримано патент України 

на хромато-мас-спектрометричне визначення холестеролу, стеаринової та 

пальмітинової кислот в печінці, 2 патенти на корисну модель з способів 

визначення двовалентного заліза та ступеня стеатоза в біоптатах печінки. За 

допомогою електронної мікроскопії вивчені особливості ультраструктури 

ліпідних крапель і аутофагії в гепатоцитах, наявність мегамітохондрій в 

гепатоцитах, ультраструктурні особливості а макрофагів, фіброзу печінки. 

Використання імуногістохімічного дослідження дозволило ідентифікувати 

прогеніторні, біліарні, фіброгенні, мкакрофагальні, імунні клітини, 

визначення ступень проліферації, апоптозу гепатоцитів, склад 

позаклітинного матриксу та різних типів колагену. Методом фотоцифрової 

морфометрії визначена динаміка накопичення фіброгенних клітин, 

депонування позаклітинного матриксу та колагену I, III і IV типу при 

прогресуванні фіброзу в цироз печінки. 

Достовірність отриманих результатів та висновків дисертаційної роботи 

засвідчується ґрунтовно проведеними, сучасними математично-

статистичними методами з використанням ліцензованого програмного 

забезпечення. 

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті 

Основні положення дисертаційної роботи повністю викладені в 20 

наукових працях: в тому числі - у 6 статтях в наукових фахових виданнях 

України, внесених до міжнародних наукометричних баз (з яких 1 стаття – без 

співавторів) і 1 стаття у матеріалах міжнародної науково-практичної 

конференції, а також у 10 тезах в матеріалах міжнародних і Всеукраїнських 

науково-практичних конференцій та в матеріалах Х Конгресу Асоціації 

патологів України. Отримано патент України на винахід та 2 патенти на 
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корисну модель. Опубліковані праці в повній мірі відображають зміст та 

результати дисертаційної роботи.  

В авторефераті лаконічно викладені матеріали дисертаційної роботи, її 

головні положення, висновки і практичні рекомендації.  

Основні положення роботи були представлені та обговорені на 4-х 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях молодих вчених та 

студентів з міжнародною участю, на 4-х міжнародних науково-практичних 

конференціях, на Всеукраїнській науково-практичній конференції та на Х  

Конгресі Асоціації патологів України. 

Структура і зміст дисертації 

Дисертаційна робота Фень С.В. оформлена згідно «Основних вимог до 

дисертацій та авторефератів дисертацій» ДАК України., викладена державною 

мовою на 284 сторінках друкованого тексту (основний текст – 132 сторінки), 

складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 3 

розділів власних досліджень, аналізу та узагальненню результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Робота 

ілюстрована 154 рисунками та 13 таблицями. Список літератури містить 278 

джерел (36 кирилицею та 242 латиницею). 

У вступі дисертант розкриває сутність неалкогольного і алкогольного 

стеатогепатиту та їх несприятливий вплив на розвиток фіброзу та цирозу 

печінки, висвітлює невирішені питання патоморфологічної діагностики цих 

захворювань і обґрунтовує необхідність подальшого її удосконалення, чітко 

формулює мету та завдання дослідження, характеризує новизну та практичну 

значущість отриманих результатів.  

Характеристика роботи за розділами: 

У першому розділі автор поглиблено аналізує сучасні літературні дані 

щодо патоморфологічних особливостей алкогольного і неалкогольного 

стеатогепатиту, цирозу та раку печінки, які можуть розвиватись при 

прогресування захворювання. Проведений аналіз даних сучасної літератури 

переконливо демонструє актуальність роботи, автор визначає невирішені 
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питання щодо патоморфологічної оцінки «активності» хронічного 

стеатогепатиту, проявів «хронізації» - розвитку фіброзу, несприятливого 

перебігу у вигляді цирозу і раку печінки у хворих на алкогольний і 

неалкогольний стеатогепатит.  

У другому розділі «Матеріали і методи дослідження» дисертант 

обґрунтовує формування груп пацієнтів для дослідження, детально описує 

застосовані гістологічні, гістохімічні, імуногістохімічні, хроматографічні, 

електронно мікроскопічні і морфометричні, сучасні математично-статистичні 

методи оцінки достовірності отриманих результатів. Даний розділ 

віддзеркалює алгоритм, дизайн проведеного дослідження, з використанням 

якого обладнання, реактивів та методів морфологічної діагностики. 

Третій розділ дисертаційної роботи присвячений патогістологічній, 

гістохімічній, електронно мікроскопічній і імуногістохімічній характеристиці 

алкогольного і неалкогольного стеатогепатиту та простого стеатозу печінки. 

Наведені, проілюстровані основні патоморфологічні відмінності 

алкогольного і неалкогольного стеатогепатиту, які доцільно використовувати 

при діагностиці цих захворювань.  

В четвертому розділі роботи наведено данні щодо патоморфолоічних 

відповідностей активності неалкогольного та алкогольного стеатогепатиту. 

За результатами високоефективної рідинної хромато-мас-спектрометрії 

вмісту в печінці стеаринової і пальмітинової кислот та холестерину, рівня 

депонування в печінці різновалентного заліза та ретельного аналізу 

інтенсифікації метаболічних процесів, деструктивних і компенсаторних змін 

гепатоцитів та запалення дисертант виділив комплекс гістологічних проявів 

активності хронічного неалкогольного і алкогольного стеатогепатиту. 

Дисертантом було відокремлено поширені та рідкі ознаки та прояви 

активності хронічного стетогепатиту та рідкі патоморфологічні прояви їх 

активності, а саме розвиток біліостазу, поява стеатогранульом у хворих на 

алкогольний стеатогепатит, розповсюдженість аутофагії в гепатоцитах зі 
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стеатозом у хворих на неалкогольний стеатогепатит, особливості 

депонування заліза в гепатоцитах та макрофагах..  

В п’ятому розділі дисертації надано характеристику репаративних 

процесів та визначено несприятливі наслідки хронічного стеатогепатиту. 

Автором визначено імунофенотип трансформованих перисинусоїдальних і 

портальних міофібробластів – джерел розвитку основних типів фіброзу 

печінки, наведено результати морфометричного аналізу динаміки 

накопичення позаклітинного молекулярного матриксу і різних типів колагену 

при прогресуванні фіброзу в цироз печінки, та обґрунтовується положення, 

що фіброз печінки різного ступеня є патоморфологічним показником 

тяжкості перебігу неалкогольного і алкогольного стеатогепатиту. 

Дисертантом доведено, що незворотні ураження гепатоцитів при 

перицелюлярному фіброзі активують прогеніторні клітини печінки і 

призводять до розвитку репаративної дуктулярної реакції, які стають 

основними джерелами поповнення популяції гепатоцитів через проміжні 

гепато-біліарні та СК7+ гепатоцитоподібні клітини, сприяють утворенню 

псевдодольок та накопичення дуктул без жовчі в портальних трактах при 

цирозі печінки. Визначені несприятливі наслідки прогресування цирозу 

печінки у хворих на неалкогольний і алкогольний стеатогепатит: надмірне 

накопичення порожніх дуктул в портальних трактах, асоційоване з 

надмірним портальним і з мостоподібним портально-портальним фіброзом; 

зростання вираженого перицелюлярного фіброзу, який сприяє стеатонекрозу 

гепатоцитів, в окремих випадках сприяє розвитку гепатоцелюлярної 

карциноми печінки. 

У шостому розділі «Аналіз та обговорення отриманих результатів» 

дисертантом проведено аналіз отримані результати, порівняння їх з 

результатами інших досліджень, що віддзеркалює новизну отриманих 

автором даних та їх практичну значущість для патоморфологічної 

діагностики захворювань печінки.  
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Представлені сім висновків дисертаційної роботи обґрунтовані, 

базуються на отриманих результатах, логічно завершують роботу та 

відповідають поставленій меті і завданням дослідження. 

Завершують дисертацію чотири практичні рекомендації, в яких наведено 

особливості патоморфологічної діагностики активності неалкогольного і 

алкогольного стеатогепатиту, репаративних процесів в печінці, значення 

гістохімічних та імуногістохімічних методів в оцінці ступеня 

вираженості/тяжкості фіброзу та прогресування цирозу печінки. 

Підкреслено, що патоморфологічні зміни в печінці недостатні для доказової 

діагностики неалкогольного та алкогольного стеатогепатиту потребують 

переконливих клініко-лабораторних даних для визначення етіології 

захворювання. 

Дисертаційна робота написана грамотно, науковим стилем викладення 

матеріалу досліджень, положень, висновків і практичних рекомендацій. 

Розділи добре ілюстровані мікрофотографіями, таблицями, авторськими 

схемами.  

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення 

Принципових зауважень до змісту, оформленню та стилю дисертаційної 

роботи та автореферату немає. Поряд з цим є окремі зауваження та 

побажання, а саме:  

1. В розділі першому сумнівна доцільність наведення таблиці 1.1 з приводу 

кодування жирової хвороби печінки за МКХ-10. 

2. У тексті дисертації зустрічаються окремі стилістичні помилки та 

«русизми», наприклад: на стор.21 – «при важкому S3 стеатогепатиті», 

повинно бути «при тяжкому S3 стеатогепатиті». на стор. 23 – 

«патоморфологічні ознаки активації НАСГ і АСГ», краще «патоморфологічні 

ознаки активності НАСГ і АСГ». 

3. На окремих мікрофотографіях, наприклад, в рисунках 3.7 і 3.8 

(забарвлення суданом 3) бажано вказати стрілками зони стеатозу 

гепатоцитів; нечіткий рисунок 4.36. 
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Наведені зауваження не впливають на науковий рівень дисертаційної 

роботи та не зменшують її теоретичне та практичне значення. 

У порядку дискусії хотілось би почути відповіді на наступні запитання: 

1. Чим Ви можливо пояснити негативну експресію десміну в 

імуногістохімічному профілі міофібробластів печінки у хворих на 

стеатогепатит?  

2. Чому саме поява ламініну в печінкових дольках сприяє 

гепатоцитарному диференціюванню гепатобіліарних дуктулярних клітин? 

3. Чи бере участь у розвитку перицеллюлярного фіброзу (формування 

«тонких дротяних нитей») феномен епітеліально-мезенхімальної 

трансформації? Використання яких методів патоморфологічного 

дослідження дозволяє це визначити? 

3. Чому на Вашу думку в практичній діяльності рідко використовується 

реакція Перлса в діагностиці стеатогепатиту?  

 

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці 

Результати дисертаційної роботи Фень С.В. мають певне практичне 

значення і можуть використовуватися в практичній роботі патологоанатомів 

та при викладанні патоморфології студентам та слухачам кафедр 

патологічної анатомії навчальних закладів вищої освіти та післядипломної 

освіти.  

Заслуговують на впровадження в патологоанатомічних бюро, 

відділеннях, патологоанатомічних відділах та лабораторіях НДІ України 

запропоновані дисертантом способи імуногістохімічного виявлення 

відновлення пулу гепатоцитів та інтенсивності дуктулярної реакції печінки, 

використанні комплексної гістохімічно-імуногістохімічної оцінки 

вираженості/ступеня тяжкості перисинусоїдально-перицелюлярного і 

портально-Z1-3перисинусоїдального фіброзу при хронічному стеатогепатиті і 

цирозі печінки.  
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Визначена в дисертаційному дослідженні сукупність патоморфологічних 

параметрів активності хронічного стеатогепатиту, вираженості 

гепатоцеллюлярно-дуктулярної регенерації та прогресування фіброзу в цироз 

печінки можуть бути використана в роботі лікарів-патологоанатомів для 

оцінки перебігу та прогнозуванню наслідків хронічного стеатогепатиту, 

лікарів-гастроентерологів для призначенні та корекції терапії цій категорії 

хворих. 

Результати дисертаційного дослідження з позитивним діагностичним 

ефектом впроваджені в практичну роботу Дніпропетровського, Запорізького, 

Одеського обласних патологоанатомічних бюро та Запорізького обласного 

бюро судово-медичної експертизи. 

Нові теоретичні положення дисертаційної роботи використовуються в 

навчальному процесі на кафедрі патологічної анатомії, судової медицини та 

права Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова 

МОЗ України, кафедрах патологічної анатомії та судової медицини 

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького 

МОЗ України, Дніпропетровської медичної академії МОЗ України, кафедрі 

патологічної анатомії Харківської медичної академії післядипломної освіти 

МОЗ України, кафедрі патоморфології з курсом судової медицини 

Медичного інституту Сумського державного університету МОН України, 

кафедрі патологічної анатомії і судової медицини та на кафедрі фізколоїдної 

хімії Запорізького державного медичного університету МОЗ України. 

 

Відповідність дисертації встановленим вимогам 

Дисертаційна робота Фень Сергія Вікторовича на тему «Хронічний 

стеатогепатит: патоморфологічна характеристика перебігу та несприятливих 

наслідків», на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.02 – патологічна анатомія, є завершеною працею, в якій 

отримані нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують 

конкретну наукову задачу з удосконалення біопсійної діагностики, 
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визначенні патоморфологічних показників активності, репаративних 

процесів та ускладнень неалкогольного і алкогольного стеатогепатиту, 

морфологічних особливостей фіброзу та цирозу печінки, які мають суттєве 

значення для патологічної анатомії.  

За актуальністю, сучасним методичним рівнем виконання, новизною і 

практичним значенням отриманих результатів, обґрунтованістю наукових 

положень, висновків і практичних рекомендацій, їх достовірністю і повнотою 

викладу в опублікованих працях дисертаційна робота Фень Сергія 

Вікторовича «Хронічний стеатогепатит: патоморфологічна характеристика 

перебігу та несприятливих наслідків» повністю відповідає пункту 11 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року (зі змінами, 

внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 

19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015, № 567 від 27.07.2016) стосовно дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.03.02 – патологічна анатомія, а її автор заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.02 – патологічна 

анатомія. 

 

 


