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Актуальність обраної теми дисертації

Хронічний стеатогепатит алкогольного і неалкогольного генезу є 

лідером серед хвороб печінки дорослого населення світу і України. 

Розповсюдженість неалкогольного стеатогепатиту серед населення планети 

коливається від 2,8% до 46%, за даними ВООЗ у 2015 році неалкогольний 

стеатогепатит охоплює приблизно 25% дорослого населення світу. 

Зловживання алкоголем та алкогольний стеатогепатит у 2012 році стали 

причиною 48 % всіх випадків смерті від цироза печінки і причиною смерті 

5,9 % населення світу. Частий розвиток у хворих таких тяжких ускладнень 

як цироз і рак печінки обумовлюють необхідність своєчасної діагностики і 

лікування хронічного стеатогепатиту, в яких важливе значення мають 

патоморфологічні дослідження біоптатів печінки. Завданням 

патологоанатома є визначення не тільки генезу стеатогепатиту, але й 

об’єктивна оцінка його перебігу та можливих ускладнень. До теперішнього 

часу продовжується інтенсивне вивчення патоморфологічних параметрів 

активності хронічного стеатогепатиту в трепанобіоптатах печінки,

можливості прогнозування розвитку фіброзу і цирозу печінки, а також
ф

визначення репаративних процесів в печінці при цих захворюваннях. Тому 

дисертаційна робота Фень Сергія Вікторовича, присвячена удосконаленню 

біопсійної діагностики хронічного неалкогольного і алкогольного 

стеатогепатиту на підставі визначення патоморфологічних параметрів їх 

активності, регенерації і фіброзу печінки, є своєчасною і актуальною.



Зв'язок теми дисертаційної роботи з державними чи галузевими
науковими програмами

Дисертаційна робота виконана у відповідності до плану наукових 

досліджень Запорізького державного медичного університету і є частиною 

планової наукової теми кафедри патологічної анатомії і судової медицини 

«Морфогенез хронічного стеатогепатиту та його несприятливих наслідків» 

2016-2018рр (№ державної реєстрації 0116Ш05832), в якій автор був 

відповідальним виконавцем.

Новизна дослідження та одержаних результатів

Вперше методом високоефективної рідинної хромато-мас-спектрометрії 

встановлено, що в печінці померлих хворих на тяжкий 8з неалкогольний 

стеатогепат значно підвищений вміст ліпотоксичних стеаринової і 

пальмітинової кислот та холестерину, який позитивно корелює з підвищеним 

рівнем холестерину і ліпопротеїнів високої щільності в плазмі крові за життя 

цих хворих та свідчить про тяжке спотворення ліпідного обміну в 

гепатоцитах.

Дисертант отримав нові дані стосовно особливостей депонування 

різновалентного заліза в печінці при хронічному стеатогепатиті, надмірне 

накопичення якого веде до фероптозу гепатоцитів; а також стосовно основних 

мікроскопічних видів загибелі гепатоцитів при стеатогепатиті, змін 

молекулярного складу позаклітинного матриксу і динаміки розвитку основних 

типів фіброзу печінки та депонування різних типів колагену при їх 

прогресуванні. Уточнені дані щодо того, що балонні гепатоцити є клітинами, 

які руйнуються шляхом балонного цитолізису.

Поглиблені наукові поняття щодо відмінностей між мікроскопічними

показниками активності хронічного стеатогепатиту (про яку свідчить різний 
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ступень стеатозу печінки; збільшення числа гепатоцитів з тільцями Малорі-

Денка; інтенсифікація стеатонекрозу, балонного цитолізису, апоптозу і

фероптозу гепатоцитів; зростання кількості та розширення вогнищ

стеатонекрозу в печінці; зростання імуноцитарної та запально-клітинної

інфільтрації печінки), та показниками тяжкості стеатогепатиту (якими є



прогресуючий перисинусоїдально-перицелюлярний або портальної і _ 

зперисинусоїдальний фіброз печінки).

Визначені нові особливості репаративних процесів в печінці при 

неалкогольному і алкогольному стеатогепатиті, при якому 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.

Встановлені два шляхи фіброзу печінки при прогресуванні хронічного 

стеатогепатиту: ранній перицелюлярний фіброз, обумовлений активацією 

перисинусоїдальних міофібробластів, а також відстрочений портальний і 

мостоподібний портально-портальний фіброз через активацію перидуктальних 

міофібробластів при дуктулярній реакції печінки.

Теоретичне значення результатів дослідження 

Результати дисертаційної роботи надають нові дані щодо особливостей 

репаративних процесів в печінці при хронічному стеатогепатиті: складних 

особливостей відновлення гепатоцитів та прогресування фіброзу печінки, а 

також щодо морфогенезу подальшого прогресування цирозу печінки.

Практичне значення результатів дослідження 

Для використання в біопсійній діагностиці запропонований 

патоморфологічний комплекс активності неалкогольного і алкогольного 

стеатогепатиту, параметри відновлення гепатоцитів та біліарних дуктул при 

цирозі печінки, а також мікроскопічні особливості прогресування 

мікронодулярного цирозу печінки при стеатогепатиті та характерні патерни 

гепатоцелюлярної карциноми, яка розвивається у хворих на неалкогольний і
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алкогольний стеатогепатит.

На підставі результатів сучасних морфологічних досліджень 

обгрунтована відсутність суттєвих патоморфологічних відмінностей між 

алкогольним і неалкогольним стеатогепатитом, для диференційної



діагностики яких в трепанобіоптатах печінки необхідні відповідні клініко- 

лабораторні дані хворих.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації

Сформульовані в дисертації нові положення, висновки і практичні 

рекомендації базуються на достатній кількості морфологічних досліджень 

печінки хворих на неалкогольний і алкогольний стеатогепатит, на виділенні 

репрезентативних груп досліджень, на, застосуванні адекватних і сучасних 

патоморфологічних та математично-статистичних методик аналізу 

отриманих результатів.

Для досягнення мети і вирішення поставлених задач дисертаційної 

роботи її автор виконав достатню кількість патоморфологічних досліджень 

аутопсійного матеріалу і трепанобіоптатів печінки 305 хворих на хронічний 

стеатогепатит, які були розподілені на 2 групи: групу з 198 хворих на 

неалкогольний стеатогепатит і групу з 107 хворих на алкогольний 

стеатогепатит. Групою умовного контролю були біоптати печінки 30 

пацієнтів, що не страждали на стеатогепатит.

В дисертаційній роботі застосований комплекс сучасних 

патогістологічних, гістохімічних, електронномікроскопічних, хромато-мас- 

спектрометричних, імуногістохімічних і морфометричних методик 

дослідження. Дисертантом зі співавторами отримано патент України на 

хромато-мас-спектрометричне визначення холестеролу, стеаринової та 

пальмітинової кислот в печінці, а також 2 патенти на корисну модель з 

способів визначення двовалентного заліза та ступеня стеатоза в біоптатах 

печінки. Особливості ультраструктури ліпідних крапель, мегамітохондрій і 

аутофагії в гепатоцитах, а також ультраструктура макрофагів печінки вивчені 

електронною мікроскопією. Для визначення прогеніторних, біліарних, 

фіброгенних клітин та імуноцитів печінки; а також для визначення 

проліферації та апоптозу гепатоцитів, складу позаклітинного матриксу та 

різних типів колагену застосовані імуногістохімічні методи. Динаміка 

накопичення міофібробластів, депонування позаклітинного матриксу та



колагену І, III і IV типу при прогресуванні фіброзу печінки в цироз печінки 

визначена фотоцифровою морфометрією.

Достовірність отриманих результатів та висновків дисертаційної роботи 

засвідчується сучасними математично-статистичними методами, 

проведеними з використанням ліцензованого програмного забезпечення.
■ яг •  •  • • •  * *  •  •Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях і

авторефераті

Основні положення дисертаційної роботи повністю викладені в 20 

наукових працях: у 6 статтях в наукових фахових виданнях України, 

внесених до міжнародних наукометричних баз (з яких 1 стаття -  без 

співавторів) і 1-й статті у матеріалах міжнародної науково-практичної 

конференції, а також у 10 тезах міжнародних і Всеукраїнських науково- 

практичних конференцій та X Конгресу Асоціації патологів України. 

Отримано патент України на винахід та 2 патенти на корисну модель. 

Опубліковані праці в повній мірі відображають зміст дисертаційної роботи.

В авторефераті викладені результати досліджень, основні положення, 

висновки і практичні рекомендації дисертаційної роботи.

Основні положення дисертаційної 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 X Конгресі Асоціації патологів України.

Структура і зміст дисертації

Дисертація Фень С.В. викладена державною мовою на 284 сторінках 

друкованого тексту (основний текст -  132 сторінки), складається із вступу, 

огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 3 розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення 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). Дисертація оформлена згідно з «Основними 

вимогами до дисертацій та авторефератів дисертацій» ДАК України.



У вступі дисертант розкриває несприятливий вплив на стан здоров’я 

людей неалкогольного і алкогольного стеатогепатиту, невирішені питання 

патоморфологічної діагностики цих хвороб і обґрунтовує необхідність 

подальшого її удосконалення, чітко формулює мету та завдання дослідження 

та характеризує новизну та практичну значущість отриманих результатів.

У першому розділі автор аналізує сучасні літературні дані про 

морфологічні особливості алкогольного і неалкогольного стеатогепатиту, їх 

несприятливого перебігу, а також про особливості цирозу та раку печінки у 

хворих. Наприкінці аналізу даних сучасної літератури автор визначає 

невирішені питання щодо патоморфологічної оцінки активності хронічного 

стеатогепатиту, основних типів фіброзу, цирозу і раку печінки та 

прогресування цирозу у хворих на алкогольний і неалкогольний 

стеатогепатит.

У другому розділі «Матеріали і методи дослідження» дисертант 

обґрунтовує принципи формування груп пацієнтів, дизайн дослідження, 

описує застосовані гістологічні, гістохімічні, імуногістохімічні, 

хроматографічні, електронномікроскопічні і морфометричні методики та 

використане обладнання, а також математично-статистичні методи оцінки 

достовірності отриманих результатів.

Третій розділ дисертації присвячений патогістологічній, гістохімічній, 

електронномікроскопічній і імуногістохімічній характеристиці алкогольного 

і неалкогольного стеатогепатиту та простого стеатозу печінки. 

Проілюстровані основні патоморфологічні відмінності алкогольного і 

неалкогольного стеатогепатиту для їх використання в біопсійній діагностиці.

В четвертому розділі за результатами досліджень вмісту в печінці 

стеаринової і пальмітинової кислот та холестерину, рівня депонування в
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печінці різновалентного заліза та мікроскопічного аналізу інтенсифікації 

деструктивних і компенсаторних змін гепатоцитів та запалення в печінці 

дисертант виділяє поширені та рідкі патогістологічні прояви активності 

хронічного неалкогольного і алкогольного стеатогепатиту.



В п’ятому розділі визначається імунофенотип трансформованих 

перисинусоїдальних і портальних міофібробластів печінки, наводяться 

результати морфометричного аналізу динаміки накопичення позаклітинного 

молекулярного матриксу і різних типів колагену при прогресуванні фіброзу 

в цироз печінки, та обгрунтовується положення, що фіброз печінки різного 

ступеня є патоморфологічним показником тяжкості неалкогольного і 

алкогольного стеатогепатиту. Дисертантом ілюструються мікроскопічні і 

імуногістохімічні особливості активації прогеніторних клітин печінки і 

репаративної дуктулярної реакції, які стають основними джерелами 

поповнення популяції гепатоцитів через проміжні гепато-біліарні і СК7+ 

гепатоцитоподібні клітини, а також утворення псевдодольок та накопичення 

дуктул без жовчі в портальних трактах при цирозі печінки. Визначаються 

патоморфологічні прояви прогресування цирозу печінки: надмірне

накопичення порожніх дуктул в портальних трактах, яке асоційоване з 

надмірним портальним і з мостоподібним портально-портальним фіброзом, а 

також зростання вкрай тяжкого перицелюлярного фіброзу, який сприяє 

стеатонекрозу гепатоцитів. Описані мікроскопічні характеристики 

гепатоцелюлярної карциноми печінки у хворих на хронічний стеатогепатит.

У шостому розділі «Аналіз та обговорення отриманих результатів» 

дисертант аналізує отримані результати і порівнює їх з результатами інших 

досліджень, завдяки чому кристалізується новизна отриманих автором даних 

та їх практична значущість для патологоанатомічної діагностики.

Сім висновків дисертації, які базуються на отриманих результатах, 

логічно завершують роботу та відповідають поставленій меті і завданням 

дослідження.

Завершують дисертацію чотири практичні рекомендації з особливостей 

патоморфологічної діагностики в трепанобіоптатах печінки активності 

неалкогольного і алкогольного стеатогепатиту та репаративних процесів в 

печінці при цих хворобах.



У цілому дисертаційна робота написана грамотно, лаконічний виклад 

матеріалів досліджень, наукових положень, висновків і практичних 

рекомендацій забезпечує доступність їх сприйняття. Розділи достатньо 

ілюстровані таблицями, якісними мікрофотографіями та авторськими 

рисунками.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту і оформлення

Принципових зауважень до змісту, оформлення і стилю дисертації та 

автореферату немає. Разом з тим,

1. Можливо було б скоротити анотації на початку дисертації, це б скоротило 

її об’єм.

2. В дисертації низької чіткості рисунок 4.36, в окремих місцях дисертації 

цифрові значення не відокремлені від їх %.

3. В авторефераті є поодинокі «русизми»: наприклад, на стор.2 -  «при 

важкому 8з стеатогепатиті», повинно бути «при тяжкому Бз стеатогепатиті».

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. На підставі яких даних Ви визначаєте фероптоз гепатоцитів?

2. Чим характеризується активна фаза дуктулярної реакції і чим вона

принципово відрізняється від подальших етапів її розвитку?

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 
дослідження в практиці

Результати дисертаційної роботи мають практичне значення і можуть 

використовуватися в практичній роботі патологоанатомів та при викладанні 

патоморфології студентам та курсантам кафедр післядипломної освіти вищих 

навчальних медичних закладів.

В *патологоанатомічних бюро, в патологоанатомічних відділеннях ЛПЗ 

та в патоморфологічних відділах НДІ України можуть бути впроваджені 

запропоновані дисертантом способи комплексної гістохімічно- 

імуногістохімічної оцінки активності хронічного стеатогепатиту, ступеню 

тяжкості основних типів фіброзу печінки, відновлення пулу гепатоцитів та



інтенсивності дуктулярної реакції печінки. Вони можуть бути використаними 

патологоанатомами для оцінки перебігу та прогнозу хронічного 

стеатогепатиту, а також гастроентерологами - для корекції лікування 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 дисертації 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 

Дисертація 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 обгрунтовані результати, що в сукупності вирішують 

конкретну наукову задачу з удосконалення біопсійної діагностики 

неалкогольного і алкогольного стеатогепатиту, патоморфологічних 

показників їх активності, репаративних процесів та ускладнень, які мають 

суттєве значення для патологічної анатомії.

За актуальністю, сучасним методичним рівнем виконання, новизною і 

практичним значенням отриманих результатів, обґрунтованістю наукових
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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.

Завідувач кафедри патологічної анатомії, 

судової медицини та права 

Вінницького національного медичного 

університету ім. М.І.Пирогова МОЗ України,

доктор медичних наук, професор

*


