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1. Актуальність обраної теми дисертації.
Однією з важливих проблем, що стоять перед людством в останні 

десятиліття, є захворювання печінки та пошук ефективних методів її 

лікування. В даний час захворювання печінки займають одне з основних 

місць серед причин непрацездатності населення. У всьому світі налічується 

приблизно 200 мільйонів хворих на хронічні захворювання печінки, а 

близько 14 мільйонів з них мають цироз. В цьому контексті вкрай важливо 

розуміти, що всі хвороби печінки можуть бути попереджені правильним 

способом життя, тоді як при вже сформованій патології - своєчасним 

виявленням і ефективною терапією.
Останніми роками з'ясовані більшість етіопатогенетичних механізмів 

формування хворіб печінки, розроблені достатньо ефективні методи їх 

лікування. Але, незважаючи на високий рівень розвитку сучасної медицини,



в більшості, лікування залишається тривалим, дорогим, супроводжується 

значною кількістю ускладнень та порушеннями репаративних процесів.

Саме у зв’язку із цим на початку 2000-х суттєво зріс інтерес провідних 

фахівців світової регенеративної медицини до тромбоцитів, які не мають 

ядра та містять велику кількість біологічно активних субстанцій, що беруть 

участь у низці процесів обміну регуляції: білків, про- та протизапальних 

цитокінів, факторів росту.

Не зважаючи на багаторічні експериментальні дослідження та клінічні 

спостереження і до сьогодні ще залишається ціла низка питань: які біологічні 

ефекти на паренхіму печінки та прозапальні цитокіни переважають у 

здорових тварин після введення збагаченої тромбоцитами плазми? Чи 

залишаються позитивні прояви після її введення за умов індукованого 

хронічного гепатиту та цирозу печінки? Чи існують патогенетичні 

особливості стану системи цитокінів та спрямованості перебігу фіброзного 

процесу в печінці після введення збагаченої тромбоцитами плазми при різних 

експериментальних патологіях (хронічний гепатит та цироз печінки)? Саме ці 

питання і підіймаються та вирішуються у дисертаційній роботі Ромака Олега 

Ігоровича, що обумовлює актуальність вибору ним теми дисертаційної 

роботи.

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

програмами. Дисертація є фрагментом НДР «Біологічні ефекти збагаченої 

тромбоцитами плазми за фізіологічних умов та при експериментальному 

індукуванні патологічного процесу» (№ держреєстреєстрації 0111U010172), 

яка виконувалася на кафедрі анатомії людини в 2012-2016 рр., та «Розробити 

та обґрунтувати способи корекції фіброзних змін печінки при хронічному 

гепатиті та цирозі печінки» (№ держреєстрації 0116U008927), яка 

виконувалася на кафедрі анатомії людини в 2017-2019 рр. в яких автор був 

співвиконавцем.
3. Наукова новизна одержаних результатів. Результатом 

проведеного комплексного експериментального дослідження доведено



ефективність застосування збагаченої тромбоцитами плазми для корекції 

морфо-функціональних змін печінки, які виникають при хронічному гепатиті 

та цирозі. Дисертантом доведено, що що її ефект реалізується за рахунок 

стимуляції адаптаційно-пристосувальних процесів та підтверджено 

безпечність. З’ясовано, що вміст прозапальних цитокінів (ІЛ-2 та ІЛ-6) 

протягом в динаміці перебігу експериментального хронічного гепатиту 

характеризується сталим зростанням вмісту ІЛ-2, одночасно, вміст ІЛ-6 

формує синусоїдальну динаміку: високі значення на 14-у добу знижуються на 

28-у, та знов зростають на 56-у. За умов цирозу печінки вміст прозапальних 

цитокінів показує односпрямовані коливання та характеризується піковими 

значеннями на 14-у та 56-у добу спостережень.

Ромаком О.І. вперше доведено, що введення збагаченої тромбоцитами 

плазми на тлі хронічного гепатиту вже на 14-у добу сприяє новоутворенню 

гемо- та жовчних капілярів в портальних трактах із появою значної кількості 

двоядерних гепатоцитів. З 28-ї до 56-ї доби позитивний вплив коригуючої 

терапії на перебіг запального процесу проявляється достовірним зменшенням 

ознак запалення, нормалізацією вмісту прозапальних цитокінів, відновленню 

білок-синтезуючої функції печінки та рівня лейкоцитів, суттєвим зниженням 

активності ферментів цитолізу та загального білірубіну, усуненням 

анемічного синдрому.

Проведене дисертантом експериментальне лікування щурів з 

модельованим цирозом печінки вперше показало, що введення збагаченої 

тромбоцитами плазми сприяє поступовій активації в печінці регенеративних 

процесів і гальмуванню надмірної активації імунної відповіді. Вже на 14-у 

добу після її введення в перипортальних зонах печінки з’являються дрібні 

протоки так званої репаративної «дуктулярної реакції» та значна кількість 

двоядерних гепатоцитів в печінкових часточках; з 28-ї до 56-ї доби у печінці 

виявляються вогнища незначної лімфоцитарної інфільтрації портальних 

трактів та перисинусоїдальних просторів, в крові нормалізується вміст



прозапальних цитокінів та кількість лейкоцитів; знижуються активності 

ферментів маркерів цитолізу та рівень загального білірубіну.

4. Теоретичне значення результатів дослідження.
Отримані дисертантом результати, у відповідності до сформульованої 

мети та завдань наукової роботи, дають об’єктивну характеристику 

гематологічних та біохімічних параметрів, рівня цитокінів, патоморфології 

печінки за умов моделювання хронічного гепатиту і цирозу печінки та при 

корекції збагаченою тромбоцитами плазми, що важливо для розуміння 

механізмів її впливу на репаративно-проліферативні процеси в печінковій 

тканині, встановлення ключових діагностичних маркерів цитокінового 

профілю, гістологічних змін паренхіми печінки, гематологічних та 

біохімічних параметрів на різних стадіях експериментального хронічного 

запального процесу в печінці.

5. Практичне значення результатів дослідження.
Практична цінність роботи полягає в тому, що на підставі проведених 

патогістологічних, біохімічних та імунологічних досліджень дисертантом 

розроблений і впроваджений в теоретичну та експериментальну медицину 

спосіб діагностики стадій токсичного гепатиту в експерименті, а також метод 

корекції модельованого цирозу печінки у щурів за допомогою збагаченої 

тромбоцитами плазми. Відпрацьовано «відкритий» (лапаротомічний) та 

«закритий» (пункційний) способи введення збагаченої тромбоцитами плазми 

у тканину печінки. Патогенетично обґрунтована ефективність і 

відпрацьована методика застосування збагаченої тромбоцитами плазми при 

експериментальному хронічному гепатиті та цирозі печінки.
Нові теоретичні та практичні положення дисертації використовуються 

в навчальному процесі на кафедрах патологічної фізіології Вінницького 

національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Тернопільського 

національного медичного університету ім. І .Я. Горбачевського, Харківського 

національного медичного університету, Запорізького державного медичного 

університету, кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича ВДНЗ України



«Буковинський державний медичний університет», патологоанатомічного 

відділення Університетської клініки Одеського національного медичного 
університету.

6. Ступінь обґрунтованості наукових положень положень, 
висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Для реалізації поставленої мети автором було проведено дослідження 

на 205 статевозрілих самцях щурів Wistar, масою 220-280 г, що розподілені 

на 6 груп в яких проводилося моделювання хронічного гепатиту та цирозу 

печінки чотирьоххлористим вуглецем з подальшою корекцією збагаченою 

тромбоцитами плазмой. Для динамічної оцінки ефективності застосування 

збагаченої тромбоцитами плазми задля корекції експериментальної патології 

печінки виведення тварин з експерименту здійснювали на 14-у, 28-у та 56-у 
добу по 10 щурів з групи.

Всі дослідження були проведені з урахування біоетичних норм та 

принципів. Роботу проведено на сучасному методичному та науковому рівні 

з використанням патофізіологічних, патогістологічних; культурального (для 

отримання ЗТП шляхом виділення із цільної крові); гематологічного 

(гемограма); біохімічного; імуноферментного та статистичних методів.

7. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях 

та авторефераті.
За результатами дисертації опубліковано 15 наукових праць: 3 статті у 

наукових фахових виданнях України, 3 статті -  у закордонних виданнях, 5 

тез у матеріалах конференцій, отримано 2 патенти на корисну модель 

(№123945 та № 101004), 1 патент на винахід (№111669) та 1 інформаційний 

лист МОЗ України.

8. Структура і зміст дисертації.
Дисертаційна робота Ромака О.І. викладена державною мовою на 178 

сторінках, оформлена відповідно офіційних вимог МОН України і 

складається з анотацій, вступу, огляду літератури, розділу матеріалів і 

методів дослідження, результатів власних досліджень (3 розділи), аналізу та



обговорення результатів дослідження, висновків, приміток, списку 

використаних джерел, а також додатків. Дисертація ілюстрована 38 

рисунками та 21 таблицями. Перелік використаних джерел містить 263 

найменування (42 кирилицею та 221 латиницею).

У  вс т у п і автором обґрунтовує актуальність дисертаційного 

дослідження, сформульовано мету та задачі, наведена інформація про 

наукову та практичну цінність роботи, зв'язок з науковими програмами, 

особистий внесок автора, апробацію результатів дослідження, публікації.

П е р ш и й  р о зд іл  дисертаційної роботи присвячений огляду літератури за 

темою дослідження, в якому автор детально розкриває сучасний погляд на 

характер морфо-функціональних змін печінки за умов впливу зовнішніх 

чинників та данні досліджень з цього питання.

Д р у ги й  р о зд іл  містить інформацію про об’єкт та методи дослідження, 

які були використані при виконанні роботи. Результати дослідження 

ґрунтуються на матеріалах 205 статевозрілих самців-щурів. Заслуговує 

позитивної оцінки детальний опис методів дослідження. Даний розділ 

відображає алгоритм, дизайн проведеного дослідження, перелік та 

характеристику використаного обладнання. Для обробки отриманих 

результатів дослідження автором був використаний сучасний статистичний 

аналіз.

У  т р ет ьо м у  р о зд іл і містяться результати досліджень впливу 

збагаченої тромбоцитами плазми на стан внутрішніх органів та прозапальну 

ланку системи цитокінів здорових тварин. Для цього автором було 

досліджено морфо-функціональний стан печінки, внутрішніх органів, 

загального та біохімічного складу крові, прозапальної ланки системи 

цитокінів контрольної групи тварин, проведено порівняльний аналіз 

ефективності та безпеки двох шляхів введення збагаченої тромбоцитами 

плазми «відкритий» та «закритий». Дослідження довело безпеку 

застосування збагаченої тромбоцитами плазми у тварин: дворазове її 

введення в тканину печінки двома шляхами продемонструвало відсутність



патологічного впливу на морфо-функціональний стан внутрішніх органів, 

стабільність у біохімічному складі крові, вмісті та співвідношенні форменних 

елементів крові, та прозапальних цитокінів ІЛ-2 та ІЛ-6 протягом 56 діб 

спостережень.

Ч ет вер т и й  р о зд іл  містить дані щодо визначення особливостей морфо- 

функціонального стану печінки та прозапальної ланки системи цитокінів 

щурів за умов моделювання хронічного гепатиту та фіброзу печінки в якому 

автор надав уявлення щодо реакції прозапальної ланки системи цитокінів при 

цирозі печінки, оскільки саме ІЛ-2 та ІЛ-6 беруть активну участь в регуляції 

процесів неоангіогенезу та утворення колагену фібробластами.

У  п ’я т о м у  р о з д іл і Ромак Олег Ігорович експериментально довів 

ефективність корекції хронічного гепатиту та фіброзу печінки у щурів за 

допомогою збагаченої тромбоцитами плазми, що було підтверджено 

помірним зниженням активності запального процесу та гальмуванням 

цитолізу, нормалізацією вмісту ІЛ-2; зниженням концентрації ІЛ-6; 

зменшенням прояву анемічного синдрому; часткового відновлення білково- 

синтетичної та дезинтоксикаційної функцій печінки.

В  р о з д іл і  «А н ал із і  у за га л ь н ен н я  р е зу л ь т а т ів  до сл ід ж ен н я »  автор 

проводить узагальнення отриманих результатів та їх аналіз в порівнянні з 

даними, отриманими іншими дослідниками. На підставі отриманих 

результатів власних досліджень дисертант робить обґрунтовані висновки. 

Зміст автореферату відповідає змістові дисертаційної роботи. Автореферат і 

дисертація оформлені у повній відповідності до існуючих вимог.

В п’яти ви сн о в к а х  викладені стислі результати роботи, які повністю 

відповідають меті та завданням дослідження.
У сп и ск у  ви к о р и ст а н и х  д ж ерел  переважають праці за останні 5 років 

та присутні фундаментальні літературні джерела. Бібліографічний показник 

включає 263 найменувань, які дали змогу поглиблено вивчити стан 

зазначеної проблеми та порівняти власні результати з даними інших 

дослідників.



9. Недоліки та зауваження щодо змісту дисертації.
В процесі ознайомлення з дисертаційною роботою, авторефератом та 

науковими публікаціями здобувана принципових зауважень не виявлено, але 

хочеться зазначити зауваження, що виникли при її опрацюванні:

1. В наведених мікрофотографіях доцільно було би вказати та 

підписати структурні елементи на які автор хотів звернути увагу.

2. В другому розділі «Матеріали та методи» автор багато уваги 

приділив описуванню загально відомих «класичних» лабораторних методів: 

підрахунку елементного складу крові, визначенню вмісту білку, рівню 

білірубіну, печінкових ферментів, що не є доцільним. Достатньо було надали 

посилання на літературне джерело.

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. Яке значення мав використаний Вами діагностичний комплекс в 

оцінці ефективності та безпеки корекції патологій печінки збагаченою 

тромбоцитами плазми?

2. За якими принципами, або джерелами, розроблялися шляхи введення 

збагаченої тромбоцитами плазми? Чому зупинилися саме на «закритому» 

шляху?

3. Орієнтуючись на Ваш практичний професійний досвід, наскільки 

доцільно імплементувати результати роботи в клінічну практику?

10. Відповідність дисертації встановленим вимогам.
Дисертаційна робота Ромака Олега Ігоровича «Патогенетичні

механізми регенерації тканини печінки за умов корекції експериментально 

індукованого хронічного гепатиту та цирозу печінки» є завершеною 

самостійною кваліфікаційною науковою працею, в якій отримано нові 

науково обґрунтовані результати. В дисертаційній роботі вирішено актуальне 

завдання патологічної фізіології -  досліджено особливості морфо- 

функціонального стану паренхіми печінки при експериментальному



хронічному гепатиті та цирозі печінки, патогенетично обґрунтовано 

ефективність застосування збагаченої тромбоцитами плазми при 

сформованій патології.

За актуальністю теми, обґрунтованістю наукових положень та 

висновків, новизною та значущістю для науки і практики, повнотою 

викладення в опублікованих працях отриманих результатів дисертаційна 

робота повністю відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 № 567 (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету 

Міністрів України № 656 від 19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015, № 567 від 

27.07.2016), щодо дисертацій, які подаються на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія.

Завідувач кафедри клінічної 

лабораторної діагностики 

і лабораторної імунології

доктор медичних наук, про'

ДЗ «ЗМАПО МОЗ України:
Воронцова Л.Л.
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