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А ктуальність обраної теми дисертації. На сьогодні, актуальність 

проблеми лейоміоми матки на тлі екстрагенітальної патології обумовлена 

відсутністю єдиної, обґрунтованої тактики ведення таких пацієнток, розробки 

чітких показів до операції у них і у адекватного о б ’єму втручань.

М едичний прогрес протягом останніх десятиліть дав змогу змінити ряд 

підходів, сьогодні ми значно докладніш е розуміємо етіологію, патогенез та 

маємо високотехнологічні методики лікування гіперпластичних процесів 

репродуктивних органів жінки, проте, не дивлячись на інтенсивність 

дослідження даної проблеми, механізми залиш аю ться вивченими ще 

недостатньо, а питання оперативної тактики та особливості післяопераційного 

моніторингу у ж інок репродуктивного віку із лейоміомою  матки та супутніми 

дисметаболічними поруш еннями у літературних дж ерелах висвітлені не в 

повній мірі та є малочисленними.

Аналіз структури мотивації до збереження матки як органу, проведений 

окремими авторами та викладений у окремих публікаціях, дозволив виявити 

збільш ення частки ж інок старш их вікових груп, що, очевидно, п ов’язано із 

свідомим відтермінуванням виконання нею своєї фертильної функції до більш 

зрілого віку. З інш ої сторони впровадження сучасних репродуктивних 

технологій значно розш ирю є вікові рамки фертильності жінки та створює 

можливості винош ування та народження дітей і в пізньому репродуктивному та 

перименопаузальному періодах.

Том актуальною  залиш ається проблема пошуку органозбері гаючих 

рідходів у л ікуванні лейоміоми матки, а оптимізація алгоритмів 

органозберігаю чого лікування даної патології!' відкриває нові перспективи з



точки зору збереження репродуктивного потенціалу в складній демографічній 

ситуації в країні, що має велике медичне, соціальне та економічне значення. 

Розш ирення можливостей консервативної терапії та впровадження 

мініінвазивних технологій ставлять і нові завдання щодо принципів 

індивідуалізованого їх вибору із урахуванням прогнозу росту та ризику 

рецидивів симптоматики.

Не дивлячись на певний прогрес у вивченні даної проблеми, залишається 

багато суперечливих питань, перш за все щодо ролі та взаєм озв’язку глибоких 

метаболічних поруш ень і особливостей перебігу та ступеню вираженості 

гіперпластичних процесів матки.

Тому, актуальність обраної теми є незаперечною, і представлений у даній 

науковій праці підхід виконавця до вивчення обраної проблеми, що поєднує як 

медичний, так і соціальний та психологічний аспекти, є інноваційним та 

доцільним.

Для досягнення поставленої мети здобувачем були поставлені конкретні 

завдання, після вирішення яких автору вдалося отримати дані, що 

відрізняються принциповою  новизною, відкривають новий перспективний 

напрямок наукових досліджень.

Зв'язок геми дисертації з держ авним и чи галузевими науковими  

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

виконувалася, як фрагмент комплексної науково-дослідної роботи Івано- 

Ф ранківського національного медичного університету «Клінічне і медико- 

соціальне обгрунтування ефективних методів збереження та відновлення 

репродуктивного здоров’я жінки при акушерській та гінекологічній патології» 

(№ держ авної реєстрації 0114U005593, терміни виконання 2014-2018 pp.). 

Д исертант є співвиконавцем зазначеної теми та виконавцем одного із 

фрагментів.

Н аукова новизна одерж аних результатів досліджень. Результатом 

даного дослідження стала поглиблена оцінка анамнестичних та спадкових 

факторів, внаслідок чого визначено роль предикторів розвитку поєднаних 

гіперпластичних процесів матки у жінок із супутніми дисметаболічними



проявами, що дозволило більш конкретизовано підійти до формування груп 

ризику, виходячи із даних анамнезу та супутньої патології.

Більш глибоко вивчено особливості гормонального статусу та доповнено 

існуючі дані про значення дисбалансу жіночих статевих гормонів у розвитку 

міомної хвороби, в результаті чого показано, що гормональні зміни є 

специфічними для даної патології та є доцільними для використання з 

діагностичною  та лікувальною  метою. Автором проведено комплексне 

дослідження та вперш е застосований системний підхід до вивчення 

гормональних факторів, психологічних критеріїв та даних метаболічного 

дисбалансу.

Вперш е проведено аналітичну оцінку показників якості життя при різних 

схемах консервативного лікування та передопераційної підготовки жінок із 

лейоміомою  матки та з ’ясовано вплив клінічної симптоматики лейоміоми матки 

на якість життя пацієнток із ожирінням.

Важливим моментом даної науково-дослідної роботи стало вивчення 

патогенетичних механізмів лейоміоми матки саме у жінок із ожирінням. 

Отримані дані свідчать про ранні порушення на тлі ожиріння гормонального 

балансу гомеостазу, що обумовлю є тривали безсимптомний перебіг міоми. 

Гіперестрогенія, індукція локальних джерел стероїдогенезу, порушення синтезу 

та метаболізму андрогенів лежать у основі патогенетичних механізмів 

гіперпластичних процесів репродуктивних органів на тлі ожиріння у жінок 

репродуктивного віку та є свідченням глибоких ендокринно-метаболічних 

порушень у даної категорії пацієнток.

Теоретичне значення дан ої роботи. У даній дисертаційній роботі 

представлено р о зв ’язання нової наукової проблеми проліферативних процесів 

матки на тлі супутніх дисмегаболічних поруш ень та представлено нові підходи 

до органозберігаю чого лікування, які демонструю ть значиму ефективністьь 

запропонованої комплексної метаболічної терапії та гормональної корекції, 

дозволяю ть диференційовано підійти до використання профілактичних та 

реабілітаційних заходів в залежності від індивідуальних особливостей та 

метаболічних порушень.



П рактичне значення наукового дослідж ення. Вперш е проведено 

порівняльну оцінку впливу селективних модуляторів рецепторів прогестерону 

на лейоміому матки та її симптоматику в рамках передопераційної підготовки у 

жінок репродуктивного віку із супутніми дисметаболічними проявами. 

Представлена ефективність та безпечність різних схем передопераційної 

терапії, поряд з тим, результати даного дослідження дозволили оптимізувати 

післяопераційну програму профілактично -  реабілітаційних заходів, що в 

кінцевому результаті сприяло зупинці у розвитку захворювання, регресу 

симптоматики та збереж енню  репродуктивної функції.

Новизна результатів дослідження підтверджується впровадженнями в 

лікувальні установи Чернівецької, В інницької та Івано-Ф ранківської областей, 

про що свідчать представлені акти впровадження. Слід відмітити, що матеріали 

роботи використовую ться в навчальному процесі на кафедрах акуш ерства та 

гінекології Івано-Ф ранківського національного медичного університету.

Ступінь обгрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сф орм ульованих у дисертації, га повнота їх викладу в 

опублікованих працях. 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 в процесі виконання роботи, достатньо аргументовані і адекватні 

поставленій меті та задачам дослідження, повністю обгрунтовані, 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. Достовірність отриманих результатів базується на достатньому за 

о б ’ємом клінічному матеріалі із використанням інноваційних клінічних та



параклінічних методів  дослідження, а статистична обробка даних відповідає 

вимогам до дисертаційних робіт і говорить про їх достовірність та 

репрезентативність.

М атеріали дисертації оприлю днені на науково-практичній  конференції 

«Актуальні питання педіатрії, акуш ерства та  гінекології» (Тернопіль, 2015, 

2016), на науково-практичній  конференції з м іж народною  участю 

«Репродуктивне зд о р о в ’я молоді» (Чернівці, 2015), на науково-практичній 

конференції з м іж народною  участю  «Актуальні питання репродуктивного 

здоров’я молоді. Ендокринологічні аспекти» (Київ, 2015), з ’їзді акушерів 

гінекологів України (Київ, 2016 ).

За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 10 наукових робіт, з 

них 6 - у  наукових фахових виданнях України, 3 -  зарубіжні публікації, 1 - у  

науковому журналі. 1 робота опубліковано самостійно. У дисертації 

А бдулрахман А бдулбасет  М ослем а «Оптимізація л ікування лейоміоми матки у 

жінок з ож ирінням» не виявлено запозичених матеріалів  дисертаційних 

досліджень.
• • ••• • • • •О цінка зм істу дисертації, п заверш еності в ц ілом у та ідентичності

змісту автореф ерату й основних положень дисертації

Дисертаційна робота викладена українською  м овою  (основний обсяг 

роботи становить 148 сторінок), текст написано згідно загальноприйнятих 

вимог, структура та оф ормлення роботи в ідповідаю ть вимогам до 

кандидатських дисертацій. П редставлений 28 таблицям и та 23 рисунками 

ілю стративний матеріал є переконливим та доцільним. Д ж ерела  вітчизняної та 

іноземної літератури у кількості 249 пунктів за зм істом  відповідають темі 

дисертації. Робота побудована за традиційною  схемою  наукових рукописів і 

складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів та методів дослідження, 

чотирьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, переліку використаних джерел.

У  вступі висвітлюється актуальність дослідження, коректно подана мета, 

чітко поставлені завдання, дано визначення предмету та о б ’єктів дослідження,



висвітлена новизна і практична значимість роботи, відомості про апробацію та 

публікацію матеріалів дисертації.

П роведене дисертантом дослідження літературних джерел демонструє 

його високу ерудицію  та обізнаність у проблемі, показує вміння аналізувати 

складні, а часом і суперечливі дані. Сформульований висновок підкреслює 

актуальність обраної теми та дає напрямок проведенню  власних досліджень. 

Розділ написаний зі знанням сучасних даних літератури, легко читається. 

Здобувачем проаналізовано достатню  кількість л ітературних джерел, з них 

більше 50 % - за останні 5 років. В цілому розділ дає змогу оцінити 

актуальність проблеми та необхідність розробки та впровадження в практичну 

медицину комплексу лікувальних заходів.

Розділ 2 “М атеріали та методи дослідж ення’' наведено основні етани та 

структура роботи, дизайн дослідження, описані методики дослідження. 

Здобувач обстеж ила достатню  кількість пацієнток, а глибина та кількість 

використаних сучасних лабораторних, інструментальних та статистичних 

методів відповідають вимогам, що стосуються такого роду робіт. Обсяг 

використаних методів дослідження та статистичної обробки результатів 

(статистичні програми ризику шансів та х2) відповідає поставленим задачам та 

сучасним вимогам.

Розділ 3 викладений структуровано, проілю стрований рисунками та 

таблицями, дозволяє в повному о б ’ємі провести порівняльну оцінку 

особливостей спадкового, соматичного та гінекологічного анамнезу, перебігу 

патології, провідних клінічних симптомів, а також встановити поширеність, 

структуру та частоту вагомих чинників розвитку, росту та можливої 

резистентності до терапії у жінок репродуктивного віку із лейоміомою  матки та 

ожирінням, що дозволяє більш обгрунтовано підійти до формування групи 

ризику і корекції алгоритму моніторингу та медичного супроводу такої 

пацієнтки.

У розділ «Л абораторна характеристика та особливості метаболічного  

гомеостазу у ж інок  із лейом іом ою  матки на тлі ож иріння» у порівняльному 

аспекті представлено основні відмінності, що характеризую ть ферментативну



здатність печінкових клітин та аналіз поруш ень ліпідного профілю, а також 

доведено ведучу роль функціональної нездатності гепагоцитів у більш 

глибоких проявах гормональної дисфункції у вказаної категорії жінок. 

Повноцінна характеристика показників метаболічного гомеостазу шляхом 

оцінки ліпідного профілю, окремих показників ферментативної активності 

печінки дозволила стверджувати, що дисметаболічні розлади на фоні 

гормональної дисф ункції створю ю ть передумови для розвитку тяжких пізніх 

обмінних симптомокомплексів, асоційованих із лейоміомою.

Цікавими із наукової та практичної точки зору є дані, подані у розділі 5 

«П орівняльна оцінка показників якості життя у пацієнток із лейоміомою  

матки на тлі м етаболічних поруш ень». Автором проведено поглиблений 

аналіз із використанням комплексу експериментально-психологічних методів 

психоемоційного статусу пацієнток із ожирінням та лейоміомою  матки. 

Здобувачем продемонстровано доцільність комплексної оцінки психологічного 

стану у даної категорії жінок, про що свідчить діагностика у них прихованої 

тривоги і напруж ення, що посилені соматичними фіксаціями, у них частіше 

виявляються ознаки депресивних та астенічних характеристик, причому вже на 

доопераційному етапі на тлі метаболічних порушень, ці ознаки стають 

доміную чими і суттєво погірш ують психологічний компонент у структурі 

якості життя.

У розділі 6 «П орівняльна оцінка еф ективності лікування та 

параметрів якості ж иття у пацієнток із лейом іом ою  магки на глі 

метаболічних поруш ень у динаміці запропонованих схем терапії» автором 

продемонстровано, що диференційований підхід до формування груп ризику, 

ретельна оцінка запропонованих прогностичних маркерів, оптимізована 

передопераційна підготовка та медикаментозна корекція дозволили довести 

ефективність запропонованої програми у таких пацієнток та індивідуалізувати 

підхід до гормональної корекції. Впровадж ена програма лікувально- 

профілактичних заходів сприяє зниженню  частоти побічних ефектів, а також 

призводить до покращ ення симптоматики міоми, зниження частки рецидивів та 

корекції о б ’єму та термінів  оперативного оздоровлення.



У розділі, присвяченому аналізу результатів дослідження та їх 

обговорення, автор досить вдало проводить аналіз отриманих результатів у 

вигляді порівняння основних етапів проведених досліджень. В цьому розділі 

наведені основні положення роботи, отримані дані співставлені з 

літературними, вдало викристано значну кількість аналітичного матеріалу. У 

даному розділі наведені основні положення роботи, отримані дані співставленні 

із літературними, вдало викристано значну кількість аналітичного матеріалу.

Робота закінчується висновками, які повністю відображають матеріали 

дисертаційної роботи, випливають з проведених досліджень, змістовні, 

ґрунтуються на отриманих автором фактах та мають теоретичне та практичне 

значення.

О б ’єм фактичного матеріалу власних наукових дослідж ень є достатнім 

обґрунтуванням представлених наукових положень, і рекомендацій науково- 

практичного використання здобутих результатів.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті. За матеріалами дисертаційної роботи надруковано 10 наукових 

праць, з яких 6 - у  фахових виданнях України, 3 -  в іноземних журналах та 1- у 

м едичному виданні, серед них 1 одноосібна. У цих публікаціях знайшли 

відображення всі основні положення дисертаційної роботи. У наукових працях, 

опублікованих у співавторстві, участь здобувача А бдулрахман Абдулбасет 

М ослема є визначальною  і полягає у проведенні літературного пошуку, 

статистичній обробці і аналізі отриманих результатів, формулю ванні висновків.

У публікаціях та представленому авторефераті у повному обсязі 

відображені зміст, основні положення, результати та висновки проведених 

досліджень. Робота та автореферат оформлені згідно вимог, що висуваються до 

клінічних дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. 

Результати роботи наведені в повному обсязі, статистично вірогідні.

Н едоліки дисертації щ одо ї ї  змісту га оф орм лення. Принципових 

недоліків щ одо змісту і оформлення дисертації немає.



В процесі рецензування роботи виникли деякі зауваження та побажання 

до оформлення роботи, які не мають суттєвого значення та не зменш ую ть її 

цінність. Серед них:

- робота переобтяжена таблицями, що створю є важкість сприйняття 

матеріалу, б ільш ість із отриманих результатів варто представити у 

формі діаграм.

У ході аналізу представлених наукових положень виник ряд запитань, на 

які хотілося б отримати відповідь:

1. Вами було запропоновано дві схеми гормональної терапії. В чому їх 

відмінність?

2. Яке оперативне оздоровлення здійснювалося у обох групах?

Реком ендації щ одо використання результатів дисертаційного

дослідження в практиці.

Науково обгрунтовані висновки і практичні рекомендації можуть бути 

використані в клінічній практиці медичних установ з метою покращення 

л ікувально-профілактичної роботи у жінок диспансерної групи та підвищення 

ефективності діагностики, профілактики та лікування лейоміоми матки на тлі 

ожиріння. Зокрема, результати дисертаційного дослідж ення можуть бути 

використані у діяльності акуш ерсько-гінекологічних клінік та жіночих 

консультацій міських лікарень і обласних центрів планування с ім ’ї, центрів 

репродукції лю дини. За матеріалами дисертації необхідно видати методичні 

рекомендації.

Відповідність дисертації встановленим вимогам.

Дисертація А бдулрахман Абдулбасет М ослема «Оптимізація лікування 

лейоміоми матки у жінок з ожирінням» є самостійною  закінченою  науково- 

дослідною  роботою, яка формує новий підхід та на сучасному методичному 

рівні вирішує важливе наукове завдання сучасної гінекології - підвищення 

ефективності д іагностики та лікування лейоміоми матки на тлі ожиріння у 

жінок репродуктивного віку на основі вивчення особливостей гормональних, 

психологічних маркерів формування та із урахуванням порушень 

метаболічного гомеостазу, шляхом удосконалення алгоритму



органозберігаючих підходів та розробки диференційованої програми корекції 

метаболічних порушень.

За актуальністю, науковою новизною, теоретичною  та практичною 

значимістю дисертаційна робота Абдулрахман А бдулбасет М ослема 

«Оптимізація лікування лейоміоми матки у жінок з ож ирінням» 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 ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.01.01 акуш ерство і гінекологія.
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