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Актуальність теми дисертації. Інтегральним показником 

репродуктивного здоров'я жінок є стан менструальної функції, яка у нормі 

здійснюється внаслідок правильної синхронної взаємодії важливих ланок 

нейроендокринної регуляції. Розлади менструальної функції тісно пов'язані із 

порушеннями в системі кора-гіпоталамус-гіпофіз-яєчники, і часто стають 

причиною зниження репродуктивної функції жінки та її працездатності.

Деякі форми порушень менструальної функції можуть призвести до 

розвитку хронічної ановуляції, синдрому полікістозних яєчників, вторинної 

аменореї, безпліддя, а також передракових захворювань і раку ендометрію. 

Крім того, у зв ’язку зі збільшенням частоти порушень становлення 

менструальної функції в пубертатному періоді у останні роки (до 60 %), 

зростає настороженість існуючих настанов щодо раціонального 

антенатального супроводу вагітності у таких молодих жінок. Тому лікування 

даної патології має не тільки медичне, але й соціальне значення.

Існуючі літературні дані демонструють, що при ускладненому 

преморбідному фоні, що супроводжується ендокринною дисфункцією, 

зростає частка плацентарної дисфункції та порушення внутрішньоутробного 

розвитку плоду, збільшується кількість негативних перинатальних наслідків 

та оперативного розродження, а до розвитку плацентарної дисфункції вже на 

ранніх етапах гестації призводить неповноцінна інвазія трофобласту та 

порушення ремоделювання спіральних артерій із зміною плацентарної



перфузії. Проте, науковці розходяться у думці щодо ролі тих чи інших 

ростових факторів, що регулюють васкуляризацію ендометрію, у ґенезі 

невиношування та репродуктивних втрат, а відсутність на сьогоднішній день 

чітких клінічних рекомендацій по діагностиці та терапії імплантаційної 

недостатності вимагає пошуку нових шляхів корекції зміненого 

передімплантаційного фону у таких пацієнток, іцо, без сумніву, дозволило б 

більш ефективно розробляти лікувальні програми багатьох патологічних 

станів репродуктивної системи.

Все вище викладене обумовлює актуальність практичного аспекту 

планованого наукового пошуку, оскільки дозволить осмислено підійти до 

розробки нових підходів зниження частки репродуктивних втрат у пацієнток 

із порушенням становлення менструальної функції в анамнезі.

Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами, планами, темами. Дисертаційна робота тісно пов’язана і 

виконувалася, як фрагмент комплексної науково-дослідної роботи Івано- 

Франківського національного медичного університету «Клінічне і медико- 

соціальне обгрунтування ефективних методів збереження та відновлення 

репродуктивного здоров’я жінки при акушерській та гінекологічній 

патології» (№ державної реєстрації 0114U005593. терміни виконання 2014- 

2018 pp.). Дисертант є співвиконавцем зазначеної теми та виконавцем одного 

із фрагментів.

Наукова новизна одержаних результатів досліджень. Вперше 

проведена детальна аналітична оцінка особливостей перебігу вагітності у 

матерів дівчат із патологічним пубертатом, встановлено високий відсоток 

спадково обумовленого порушення репродуктивної функції, феномену так 

званого сімейного накопичення соматичних захворювань у формуванні 

мультифакторного впливу на перебіг пубертатного періоду.

Вперше виділено прогностичні критерії та встановлено найбільш 

вагомі чинники розвитку та прогресування плацентарної дисфункції у жінок 

із порушенням становлення менструального циклу у пубертаті. Це дозволяє



оцінити ступінь прогнозованого ризику гестаційних ускладнень та вирішити 

питання щодо необхідності, термінів та обсягу профілактичних заходів.

Автор вказав фактори, які вказують на неготовність організму жінки із 

патологічним пубертатом до реалізації материнства, що виражається у 

ендокринній дисфункції, неповноцінності імплантаційної спроможності 

ендометрію та психологічній дизадаптації. Автором вперше проведена 

детальна аналітична оцінка психоемоційного статусу (ступеню тривожності, 

депресивності та основних психоемоційних симптомів) на преконцепційному 

етапі, виявлено основні аспекти та особливості психологічного стану таких 

пацієнток та з ’ясовано їх вплив на перебіг вагітності та її ускладнень.

Науковою новизною є встановлений взаємозв'язок між клінічними, 

ендокринологічними, доплерометричними та метаболічними показниками 

(зокрема, індексом маси тіла), а також ангіогенним дисбалансом. Науково 

цінним на нашу думку є вперше проведена аналітична оцінка динаміки 

синтезу основних проангіогенних (судинно-ендотеліальний фактор росту, 

плацентарний фактор росту) та антиангіогенних маркерів розвитку 

ендотеліальної дисфункції як на преконцепційному етапі, так і упродовж 

супроводу вагітності, що дозволило отримати нові дані щодо ролі 

функціонального стану ендотелію мікроциркуляторної ланки судинної 

системи фето-плацентарного комплексу та встановити роль ангіогенних 

порушень у забезпеченні фізіологічних гестаційних процесів.

Елементи наукової новизни сформульовані коректно, їх кількість та 

кваліфікаційні ознаки відповідають нормативним вимогам.

Теоретичне значення даної роботи. Заслуговує наукової уваги 

розроблений автором концептуальний підхід до аналізу та положень даного 

дослідження, що суттєво збагачує теоретичні знання у галузі акушерсько- 

гінекологічної науки. У результаті проведених наукових пошуків автором 

представлено розв’язання нового наукового завдання та доповнено 

патогенетичну концепцію розвитку плацентарної дисфункції та пов’язаних з 

нею гестаційних ускладнень при первинному ендокринному дисбалансі,



закладеному на етапі пубертату, а також науково обгрунтовано необхідність 

прегравідарної підготовки та удосконалення діагностичних і лікувально- 

профілактичних заходів.

Практичне значення наукового дослідження. Дисертантом 

продемонстровано, що розвиток плацентарної дисфункції у жінок з 

патологічним пубертатом пов'язаний з ендокринною неготовністю організму 

до материнства. У результаті поглибленої оцінки анамнестичних та 

спадкових факторів визначено роль предикторів розвитку плацентарної 

дисфункції та гестаційних ускладнень, що дозволило більш конкретизовано 

підійти до формування груп ризику. Автором запропоновано діагностичні 

критерії формування груп ризику та прогностичні маркери оцінки ризику 

гестаційних ускладнень, що базуються на даних коефіцієнту ангіогенезу. 

Виявлено, що такі показники як судинно-ендотеліальний фактор росту, 

плацентарний фактор росту та антиангіогенний фактор росту, а також 

статистично обрахований ангіогенний коефіцієнт КА є інформативними та 

чутливими критеріями оцінки ризику втрати вагітності та її ускладнень.

У роботі оптимізовано підхід до діагностичного алгоритму, 

обґрунтовано доцільність оцінки маркерів про-антиангіогенного потенціалу 

та гемодинаміки органів малого тазу на преконцепційному етапі, вперше 

розроблена оптимальна тактика прегравідарної підготовки та моніторингу і 

супроводу вагітності таких пацієнток. Автором представлена ефективність та 

безпечність запропонованих схем із включенням лікувальної фолатотерапії, 

інозитолу, антиоксидантів та адапторів ЦНС, що дозволило нівелювати 

вплив первинної ендокринної та психологічної дисфункції на гормональний 

та метаболічний гомеостаз.

Новизна результатів дослідження та практична значимість 

підтверджується впровадженнями у лікувальні установи Чернівецької, 

Вінницької, Тернопільської та Івано-Ф ранківської областей, про що свідчать 

представлені акти впровадження. М атеріали роботи використовуються у



навчальному процесі на кафедрі акушерства і гінекології післядипломної 

освіти Івано-Ф ранківського національного медичного університету.

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, та повнота їх викладу в 

опублікованих працях. Детальне ознайомлення із текстом дисертації 

Дзьомбака В.Б. дає підстави стверджувати, що підхід дисертанта до обраної 

теми та поставлених завдань наукового пошуку відзначається 

фундаментальністю та ґрунтовністю дослідження. Дане дисертаційне 

дослідження виконано на достатньо високому та сучасному науково- 

методичному рівні. Всі наукові положення, висновки та практичні 

рекомендації, сформульовані в дисертаційній роботі, базуються на 

результатах, що були отримані у процесі виконання роботи, достатньо 

аргументовані і адекватні поставленій меті та задачам дослідження, 

випливають із фактичного матеріалу і мають теоретичне і практичне 

значення.

М етодично вірний підхід до вирішення поставлених задач, 

використання сучасних високоінформативних методів дослідження у 

поєднанні із достатньою кількістю клінічних спостережень забезпечили 

достовірність отриманих автором наукових результатів. Використані методи 

та обсяг досліджень, статистична обробка одержаних результатів є 

достовірними для вірогідної їх оцінки, а також для узагальнень висновків і 

основних положень, викладених у роботі.

Видання, включені до списку використаної літератури свідчать про 

ґрунтовне опрацювання теми, її наукову зрілість. Застосування сучасних 

комп’ютерних технологій для обробки результатів дослідження із 

використанням пакету прикладних статистичних програм забезпечують високу 

ступінь вірогідності основних наукових положень, висновків та практичних 

рекомендацій і говорять про їх достовірність та репрезентативність.

Основні положення дисертації широко оприлюднені на з ’їзді акушерів- 

гінекологів України (Київ, 2016), на Пленумі Асоціації акуш ерів-гінекологів



України (Одеса, 2017); науково-практичних конференціях «Актуальні 

питання педіатрії, акушерства та гінекології» (Тернопіль, 2015, 2016, 2017 

pp.); науково-практичних конференціях з міжнародною участю «Актуальні 

питання репродуктивного здоров’я молоді. Ендокринологічні аспекти» (Київ, 

2015 p.). регіональній науково-практичній конференції «Еінекологічна 

ендокринологія: досягнення та перспективи» (м. Івано-Франківськ, 2012), на 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики» 

(Івано-Франківськ, 2017).

За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 8 наукових робіт, з 

них 5 - у  наукових фахових виданнях України, 2 -  зарубіжні публікації 

(Білорусія, Індія), 1 -  тези у матеріалах науково-практичних конференцій.

У дисертації Дзьомбака Володимира Богдановича « Гаврилюк Галини 

М ирославівни «Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у 

жінок з порушенням менструальної функції у пубертатному періоді» не 

виявлено запозичених матеріалів дисертаційних досліджень.

Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому га ідентичності 

змісту автореферату й основних положень дисертації

Аналізуючи основні особливості структури дисертації можна відмітити 

використання класичного принципу, згідно з яким робота містить усі необхідні 

розділи. Дисертаційна робота викладена на 196 сторінках комп’ютерного 

тексту (основний обсяг 154 сторінки), складається із вступу, огляду літератури, 

опису матеріалів та методів дослідження, 5 розділів власних досліджень та їх 

обговорення, висновків, практичних рекомендацій та списку використаної 

літератури, який містить 308 джерел, із яких 175 кирилицею, 133 -  латиницею. 

Дисертацію ілюстровано 30 таблицями, 11 рисунками.

У вступі автором аргументована актуальність теми наукової роботи, 

сформульовано мету, 6 завдань дослідження, викладено погляд автора на 

наукову новизну та практичну значимість роботи. Вступ розкриває 

актуальність поставленої наукової проблеми, мету та задачі дослідження,



наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, особистий 

внесок дисертанта, апробацію матеріалів дисертації, публікації.

За темою роботи опубліковано 8 статей у наукових фахових виданнях 

України та іноземних журналах. Матеріали роботи досить широко обговорені 

на наукових конгресах, Пленумі асоціації акушерів гінекологів України та 

наукових форумах з міжнародною участю.

У розділі, присвяченому огляду літературних джерел, більшість 

цитуємих джерел складають роботи останніх 5-6 років. На основі 

літературних даних у короткому резюме представлено висновки по найбільш 

важливим, у тому числі, невирішеним питанням даної проблеми, що створює 

хорошу теоретичну базу для власного дослідження. Використовуючи сучасні 

дані вітчизняних та зарубіжних джерел, автор представив аргументований 

багатосторонній огляд літератури за проблемою вагітності та пологів у таких 

жінок, а також основних патогенетичних моментів розвитку плацентарної 

дисфункції на сучасному етапі. Проведене дисертантом дослідження 

літературних джерел демонструє його високу ерудицію та обізнаність у 

проблемі, показує вміння аналізувати складні, а часом і суперечливі дані. 

Висновки по даному розділу переконливо свідчить про необхідність 

оптимізації алгоритму та підвищення ефективності лікувально- 

профілактичних заходів у даної категорії пацієнток.

У другому розділі “М атеріали та методи дослідження” дисертації 

висвітлено етапи здійснення дослідження, представлена програма, чіткий 

дизайн та використані методи як інструментальні, так і лабораторні, подано 

опис методів дослідження, приведено критерії включення та виключення та 

етапність дослідницьких підходів. Використані ендокринологічні, 

імуноферментні, функціональні та статистичні методів дослідження. 

М етодики повністю відповідають поставленій меті роботи та вимогам до 

дослідження у галузі акушерства та гінекології, є сучасні та доцільні. Розділ 

завершується відомостями про методи статистичної обробки, що були задіяні 

для узагальнення отриманих цифрових результатів.



Третій розділ, який присвячений характеристиці даних 

антенатального анамнезу 264 пацієнток з порушенням становлення 

пубертатного періоду, дозволив чітко визначити актуальність проблеми 

власне для Прикарпатського регіону, високу частку порушень становлення 

менструальної функції та провідні чинники розвитку патологічного 

пубертату. Автор провів детальний аналіз та представив достатньо фактів 

щодо впливу патологічних процесів гестаційного періоду матері на 

формування репродуктивного потенціалу її доньки. Перинатальні фактори є 

вагомими критеріями формування груп ризику для своєчасного 

попередження можливих порушень в репродуктивній сфері.

Четвертий розділ представляє клінічну характеристику пацієнток, 

включених у дане дослідження з розподілом на групи в залежності від 

характеру патологічного пубертату: опсоолігоменорея, пізній вік менархе та 

пубертатні кровотечі. У даному розділі дисертантом відображено глибокий 

аналіз особливостей перебігу вагітності, пологів і стану новонароджених у 

вагітних із порушенням становлення менструальної функції в пубертаті, 

наведені результати клініко-статистичного аналізу індивідуальних карт 

вагітних, історій пологів та карт розвитку новонародженого, а також 

представлено математичний аналіз отриманих даних для визначення ступеню 

ризику розвитку плацентарної дисфункції, репродуктивних втрат та 

гестаційних ускладнень.

Слід відмітити отримані автором цікаві дані щодо оцінки 

психоемоційного статусу, ситуативної та особистісної тривожності та 

проявів депресивності у пацієнток з патологічним пубертатом, представлені 

у даному розділі роботи.

ІГ ятий та шостий розділи присвячений дослідженню метаболічного 

гомеостазу, зокрема гормонального дисбалансу на преконцепційному етапі у 

взаємозв’язку із показниками гемодинаміки органів малого тазу та 

оваріального резерву, характеристиці рівня репродуктивних гормонів та



білків зони вагітності у жінок, особливостей розміщенні хоріону та змін 

показників гемодинаміки, отриманих при доперометричному дослідженні.

Заслуговує уваги значимий науковий інтерес одержаних в ході 

дослідження результатів оцінки концентрації у сироватці крові та динаміки 

рівня проангіогенних та антиангіогеннх факторів. У даному розділі 

представлено статистичні обрахунки коефіцієнту ангіогенезу як одного із 

чутливих маркерів ангіогенного дисбалансу та його прогностичне значення у 

розвитку гестаційних ускладнень та порушення стану фето-плацентарного 

комплексу. Показники плацентографії та доплерометрії дозволили 

продемонструвати зростання частки патологічних змін, які виникають вже у 

28-32 тижні, та підтверджуються достовірно вищим відсотком 

гіперехогенних включень; гіпо- і гіпертрофією плаценти, а також маловіддям 

та порушенням матково-плацентарно-плодового кровообігу, що вимагає 

активної акушерської тактики.

Сьомий розділ демонструє патогенетичний підхід до розробки 

діагностичного алгоритму та етапності надання медичної допомоги у даної 

категорії пацієнток, що дозволило в рази покращити перебіг вагітності та 

його наслідки. Розділ, присвячений оцінці ефективності лікування у динаміці 

запропонованих схем антиоксидантної та ангіопротекторної терапії, дозволив 

автору продемонструвати, що диференційований підхід до формування груп 

ризику, ретельна оцінка запропонованих прогностичних маркерів, 

оптимізована прегравідарна підготовка та медикаментозна корекція 

створюють передумови значимої ефективності запропонованої програми у 

таких пацієнток та дозволяють індивідуалізувати підхід до корекції 

ендокринного дисбалансу. Впроваджена програма лікувально- 

профілактичних заходів дозволила знизити частоту репродуктивних втрат та 

невиношування, нівелювати негативні сторони гормонального та 

ангіогенного дисбалансу, а також призводить до покращення перинатальних 

показників.

Завершується робота досить розгорнутими висновками та практичними



рекомендаціями, які повністю відображають матеріали дисертації, 

випливають із її змісту, є логічними, змістовними, ґрунтуються на 

отриманих автором фактах, мають теоретичне та практичне значення і 

слугують віддзеркаленням основних результатів дисертаційного 

дослідження. О б’єм фактичного матеріалу власних наукових досліджень є 

достатнім обґрунтуванням представлених наукових положень, і 

рекомендацій науково-практичного використання здобутих результатів.

Ознайомлення із текстом автореферату дисертації дає підстави 

стверджувати, що за структурою та змістом він відповідає вимогам, що 

ставляться до даного роду робіт. У тексті автореферату відображено основні 

положення, зміст, результати та висновки здійсненого Дзьомбак В.Б. 

дисертаційного дослідження. Зміст автореферату та основні положення 

дисертації є ідентичними.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті. Основні положення та висновки дисертаційної роботи 

викладено у 8 наукових працях, із яких 5 - у  фахових виданнях України, 2 - у  

іноземних журналах, 1 -  тези науково-практичних конференцій. Таке 

представлення результатів наукової роботи є достатнім.

У наукових працях, опублікованих у співавторстві, участь Дзьомбака 

Володимира Богдановича є визначальною і полягає у проведенні 

літературного пошуку, статистичній обробці і аналізі отриманих результатів, 

формулюванні висновків. Кількість публікацій, обсяг, якість, повнота 

висвітлення результатів та розкриття змісту дисертації відповідає вимогам до 

даного роду робіт. У публікаціях знайшли відображення всі основні 

положення дисертаційної роботи.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення. 

Поряд із позитивною оцінкою роботи, до дисертанта є деякі питання 

редакційного характеру. Слід вказати , що ілюстаційний матеріал відповідає 

вимогам, проте варто було б окремі таблиці, перевантажені цифровим 

матеріалом, представити у вигляді діаграм та рисунків. Не завжди при



порівнянні результатів основних та контрольної групи наводиться

статистична достовірність; також зустрічаються поодинокі описки та невдалі 

стилістичні вирази.

У ході аналізу представлених наукових положень виник ряд запитань, 

на які хотілося б отримати відповідь:

1. Який віковий склад пацієнток, включених у ваше дослідження? 

Чи були відмінності з контролем?

2. Чи можете ви вказати, який відсоток дітей народилися

недоношеними згідно антенатального анамнезу? Які ще особливості

неонатального періоду майбутньої жінки були вами відмічені?

3. Яка прогностична цінність ангіогенного коефіцієнту згідно

Ваших досліджень?

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці.

На наш погляд, результати дисертаційного дослідження 

характеризуються теоретичною та практичною значущістю. Науково 

обгрунтовані висновки і практичні рекомендації можуть бути використані 

для подальшого теоретичного та емпіричного дослідження проблеми, у 

клінічній практиці медичних установ та при розробці рекомендацій, у 

навчальному процесі, а саме у викладанні курсу акушерства та гінекології у 

вищих навчальних закладах. Результати дисертаційного дослідження можуть 

бути використані у діяльності акушерсько-гінекологічних клінік та жіночих 

консультацій міських лікарень і обласних центрів планування сім’ї.

Відповідність дисертації встановленим вимогам.

Дисертаційна робота Дзьомбака Володимира Богдановича 

«Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з 

порушенням менструальної функції в пубертатному періоді», виконана під 

науковим керівництвом доктора медичних наук, професора М акарчук Оксани 

М ихайлівни є завершеною науково-дослідною працею, яка містить нове 

вирішення актуального наукового завдання сучасного акушерства -



поліпшення репродуктивного здоров’я пацієнток із порушенням становлення 

менструальної функції в анамнезі, на основі вивчення клініко-психологічних, 

ендокринологічних та метаболічних особливостей гомеостазу у даної 

категорії пацієнток, у якій сформульовано та обґрунтовано наукові 

положення щодо можливостей профілактики плацентарної дисфункції та 

корекції гестаційних ускладнень у жінок із патологічним пубертатом шляхом 

розробки патогенетичного обґрунтованого діагностичного алгоритму та 

програми прегравідарної підготовки.

Дисертація Дзьомбака Володимира Богдановича за своєю 

актуальністю, новизною отриманих результатів та їх практичним значенням, 

рівнем методичного вирішення поставлених завдань повністю відповідає 

вимогам пункту 11 «Порядку присудження наукових ступенів» Постанови 

Кабінету М іністрів України № 567 від 24.07.2013р. (зі змінами, внесеними 

згідно з Постановами Кабінету М іністрів № 656 від 19.08.2015р. та №  1159 

від 30.12.2015р.) щодо кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує 

присудження наукового наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.01 -  акушерство та гінекологія
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