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Актуальність обраної теми дисертації

Дисертаційна робота Ромака Олега Ігоровича присвячена актуальній 

проблемі сучасної патофізіології, оскільки відзначається значне зростання 

захворюваності на гепатити та цироз серед працездатного населення, що є 

важливою медико-соціальною проблемою.

У сучасній літературі наведено можливі механізми відновлення та 

реваскуляризації тканин. Велика увага приділяється вивченню застосування 

стовбурових, прогеніторних клітин та їх активаторів -  цитокинів для корекції 

патології печінки.

На теперішній час зріс інтерес провідних фахівців регенеративної 

медицини до тромбоцитів, оскільки вони беруть участь у низці процесів 

регуляції обміну білків, про- та протизапальних цитокінів, факторів росту.

У світовій літературі показано участь тромбоцитів у процесі регенерації 

печінки; доведено, що збагачена тромбоцитами плазма підсилює ріст судин та 

стимулює прогеніторні клітини ендотеліоцитів. Дослідження зразків 

збагаченої тромбоцитами плазми виявило наявність у великій концентрації 

таких ангіогенних факторів, як судинний ендотеліальний фактор росту.



тромбоцитарний фактор росту, ендотеліальний фактор росту та фактор росту 

фібробластів.

Недостатньо з’ясованими залишаються механізми впливу збагаченої 

тромбоцитами плазми на репаративно-проліферативні процеси в печінковій 

тканині, що доводить актуальність і перспективність дисертаційного 

дослідження.

Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими

програмами

Дисертація виконана відповідно до плану наукових досліджень 

Одеського національного медичного університету і 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. Дисертант був співвиконавцем даних робіт.

Новизна дослідження та одержаних результатів

У роботі показано ефективність застосування збагаченої тромбоцитами 

плазми для корекції морфо-функціоншіьних змін печінки, які виникають за 

хронічного гепатиту та цирозу. Автором з’ясовано, що вміст прозапальних 

цитокінів в динаміці перебігу експериментального хронічного гепатиту 

характеризується сталим зростанням вмісту ІЛ-2; концентрація ІЛ-6 формує 

синусоїдальну динаміку : високі значення на 14-ту добу знижуються на 28-му, 

та знов зростають на 56-ту. За умов цирозу печінки вміст прозапальних 

цитокінів показує односпрямовані коливання та характеризується піковими

значеннями.



Дисертантом уперше доведено, що введення збагаченої тромбоцитами 

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

гемо- та жовчних капілярів у портштьних трактах та появі значної кількості 

двоядерних гепатоцитів. 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. Відбувається зниження 

активності ферментів цитолізу та рівня загального білірубіну крові, 

нормалізується вміст прозапальних цитокінів та кількість лейкоцитів.

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження полягає 

у тому, що автором отримано нові фундаментальні дані про механізми 

ефективного впливу збагаченої тромбоцитами плазми, що реалізується за 

рахунок стимуляції адаптаційно-пристосувальних процесів для корекції 

морфо-функціональних змін печінки, які виникають при хронічному гепатиті 

та цирозі.

Отримані результати можуть бути корисними при проведенні 

фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт з вивчення 

механізмів дії збагаченої тромбоцитами плазми на репаративні процеси у 

печінці за хронічного гепатиту та цирозу.

Ступінь обгрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації
Роботу виконано на метрологічно повіреній дослідницькій апаратурі та 

повіреним інструментом. Дисертація викладена на 178 сторінках 

комп'ютерного тексту й складається з анотації, вступу, огляду літератури, 

розділу матеріалів і методів дослідження, результатів власних досліджень 

(З розділи), аналізу та обговорення результатів дослідження, висновків, 

приміток, списку використаних джерел, а також додатків. Дисертацію 

ілюстровано 38 рисунками та 21 таблицями. Перелік використаних джерел 

містить 263 найменування (42 кирилицею та 221 латиницею).



Дослідження проведено на достатній кількості експериментальних 

тварин (205 щурів) із застосуванням сучасних методів дослідження: 

патофізіологічний, патогістологічний; культуральний, гематологічний; 

біохімічний, імуноферментний та статистичний аналіз результатів.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих роботах

Результати дисертаційного дослідження висвітлено в 15 наукових 

працях, серед яких 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. Ці роботи повною мірою висвітлюють 

основні результати досліджень, є актуальними, містять наукову новизну і 

мають практичне значення. З урахуванням наведених задач дослідження слід 

вважати, що всі розділи дисертації достатньо висвітлені у наукових працях. 

Автореферат за змістом повністю відповідає дисертаційній роботі.

Структура і зміст дисертації

А н о т а ц ія  дисертації представлена двома мовами, де відображено 

основні результати. Ключові слова відповідають основному змісту наукової 

роботи і відображають тематику дослідження.

У вст уп і, який містить усі необхідні розділи, дисертант обгрунтовує 

актуальність обраної теми, відображає зв’язок із науковими програмами та 

наукову новизну. Автором чітко сформульовано мету і завдання дослідження, 

представлено теоретичне і практичне значення результатів дослідження, 

апробацію отриманих даних.

У  п ер ш о м у  р о зд іл і «О гля д  л іт ер а т ур и »  відображено аналіз останніх 

літературних вітчизняних та зарубіжних джерел за тематикою проведеного 

дослідження.

Ознайомлення з матеріалами розділу дозволяють зробити висновок, що 

автор здатний кваліфіковано аналізувати інформацію літературних джерел зі



свого наукового напрямку. Дисертантом чітко окреслено основні проблеми, 

які залишаються вивченими недостатньо. Автор демонструє високий рівень 

теоретичної підготовки та обізнаності з результатами наукових досліджень 

інших учених із зазначених у дисертації наукових питань. Мета і завдання 

дослідження є логічними висновками основних положень огляду літератури.

Д р у ги й  р о зд іл  «М ат ер іали  т а м ет о д и  до сл ід ж ен н я »  надає детальну 

інформацію щодо формування експериментальних груп за певними 

критеріями. Описано комплекс методів, які було використано в даній роботі: 

патофізіологічний, патогістологічний, культуральний, гематологічний, 

біохімічний, імуноферментний та статистичний. Автор всебічно описав 

запропоновані методи та обґрунтував доцільність їх застосування, що 

переконує в якості дослідження і достовірності отриманих даних. У цілому, 

кількість та якість спостережень, використані методи дослідження 

відповідають меті, завданням дослідження, сучасним методичним стандартам 

та є достатніми для отримання висновків.

О п и с  в л а с н и х  до сл ід ж ен ь  та їх результати представлено у трьох 

розділах дисертації (третій, четвертий, п’ятий), що ілюстровані кольоровими 

мікрофотографіями та інформативними таблицями. Отримані дані 

проаналізовано статистично, на підставі цього сформовано обґрунтовані 

результати, які логічно представлено.

У  ш о ст о м у  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  д о сл ід ж ен н я» 

подано професійний аналіз та синтез отриманих результатів, представлених у 

попередніх розділах роботи з доцільним порівнянням з даними літератури. 

Обговорення результатів дозволило автору підсумувати, що проведені 

дослідження вирішили основні завдання дисертації.

В и сн о вки  дисертації обґрунтовані, базуються на отриманих результатах, 

логічно завершують дослідження та відповідають поставленій меті і 

завданням наукової роботи.



Зауваження і побажання до дисертації та автореферату щодо 

їхнього змісту і оформлення

Оцінюючи роботу в цілому, зазначу, що вона викладена літературною 

мовою, ретельно стилістично і граматично відредагована, логічно 

структурована, ілюстрована. Проведено ретельне статистичне опрацювання 

результатів дослідження. Принципових зауважень відносно дизайну 

дослідження, отриманих результатів і зроблених висновків немає. Але в 

дисертації мають місце деякі недоліки:

1. У розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» поряд із 

всебічним аналізом власних досліджень, порівняльний аналіз даних з даними 

світових досліджень з тематики роботи представлено декілька обмежено.

2. Бажано було б сформулювати «Практичні рекомендації», виходячи з 

результатів дисертаційного дослідження.

3. Зустрічаються поодинокі не зовсім вдалі вирази, граматичні та 

стилістичні помилки.

Але ці зауваження суттєво не впливають на якість наукового 

дослідження. Крім цього, бажано було б знати думку дисертантки щодо 

наступних питань дискусійного характеру, а саме:

1. Базуючись на результатах проведеного дослідження, як Ви можете 

оцінити можливість застосування збагаченої тромбоцитами плазми за інших 

захворювань? Наскільки це може бути ефективно та безпечно?

2. Чому серед дуже широкої панелі цитокінів Вами було обрано саме 

ІЛ-2 та ІЛ-6?

3. На Вашу думку, яким чином введення збагаченої тромбоцитами 

плазми сприяло відновленню білково-синтезуючої функції печінки та 

дезінтоксикаційних можливостей при сформованому цирозі печінки?

Рекомендації щодо використання результатів дисертації у практиці

Матеріали дисертаційної роботи рекомендується використовувати під 

час викладання патофізіології у закладах вищої медичної освіти, враховувати



у науково-дослідних роботах з вивчення хронічних захворювань печінки та 

пошуків нових методів їх корекції.

Результати дисертаційного дослідження з позитивним результатом 

впроваджено в навчальний процес на кафедрі патологічної фізіології 

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

кафедри патологічної фізіології Тернопільського національного медичного 

університету ім. І. Я.  Горбачевського, кафедри загальної та клінічної 

патофізіології імені Д. О. Альгіерна Харківського національного медичного 

університету, кафедри патологічної фізіології Запорізького державного 

медичного університету, кафедри анатомії людини ім. М. Г. Туркевича 

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», патолого- 

анатомічного відділення Університетської клініки Одеського національного 

медичного університету.

Відповідність дисертації встановленим вимогам
Дисертаційна робота Ромака О.І. на тему «Патогенетичні механізми 

регенерації тканини печінки за умов корекції експериментально індукованого 

хронічного гепатиту та цирозу печінки» є самостійним, завершеним науковим 

дослідженням, яке містить нове вирішення актуального наукового завдання 

щодо дослідження особливостей морфо-функціонального стану паренхіми 

печінки за експериментального хронічного гепатиту та цирозу печінки, 

патогенетичного обґрунтування ефективності застосування збагаченої 

тромбоцитами плазми. Результати роботи відповідають спеціальності 14.03.04 
-  патологічна фізіологія.

Вважаю, що на підставі викладеного аналізу дисертаційна робота 

Ромака Олега Ігоровича за актуальністю, методичним рівнем, новизною 

отриманих результатів, їх теоретичним та практичним значенням, рівнем 

опублікування та оприлюднення результатів повністю відповідає вимогам 

п. 11 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567 (зі змінами, внесеними згідно



Зауваження і побажання до дисертації та автореферату щодо 

їхнього змісту і оформлення

Оцінюючи роботу в цілому, зазначу, що вона викладена літературною 

мовою, ретельно стилістично і граматично відредагована, логічно 

структурована, ілюстрована. Проведено ретельне статистичне опрацювання 

результатів дослідження. Принципових зауважень відносно дизайну 

дослідження, отриманих результатів і зроблених висновків немає. Але в 

дисертації мають місце деякі недоліки:

1. У розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» поряд із 

всебічним аналізом власних досліджень, порівняльний аналіз даних з даними 

світових досліджень з тематики роботи представлено декілька обмежено.

2. Бажано було б сформулювати «Практичні рекомендації», виходячи з 

результатів дисертаційного дослідження.

3. Зустрічаються поодинокі не зовсім вдалі вирази, граматичні та 

стилістичні помилки.

Але ці зауваження суттєво не впливають на якість наукового 

дослідження. Крім цього, бажано було б знати думку дисертантки щодо 

наступних питань дискусійного характеру, а саме:

1. Базуючись на результатах проведеного дослідження, як Ви можете 

оцінити можливість застосування збагаченої тромбоцитами плазми за інших 

захворювань? Наскільки це може бути ефективно та безпечно?

2. Чому серед дуже широкої панелі цитокінів Вами було обрано саме 

ІЛ-2 та ІЛ-6?

3. На Вашу думку, яким чином введення збагаченої тромбоцитами 

плазми сприяло відновленню білково-синтезуючої функції печінки та 

дезінтоксикаційних можливостей при сформованому цирозі печінки?

Рекомендації щодо використання результатів дисертації у практиці

Матеріали дисертаційної роботи рекомендується використовувати під 

час викладання патофізіології у закладах вищої медичної освіти, враховувати



з Постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015, № 1159 від 

30.12.2015, № 567 від 27.07.2016, № 943 від 20.11.2019, № 607 від 15.07.2020) 

щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, а дисертант 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.04 -  патологічна фізіологія.
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