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офіційного опонента професора кафедри акуш ерства і гінекології №1 

медичного факультету Тернопільського державного медичного 

університету імені І.Горбачевського, доктора медичних наук, 

професора Хміля Стефана Володимировича на дисертаційну роботу 

Ебає Нсан Еком Нсед на тему: «Прогнозування акушерських та 

перинатальних ускладнень при внутрішньопечінковому 

холестазі вагітних після застосування програми допоміжних 

репродуктивних технологій», подану до захисту на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона 

здоров’я за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація «Акушерство 

та гінекологія»)

1. Актуальність обраної теми дисертації

Основними задачами сучасного акушерства є забезпечити 

фізіологічний перебіг вагітності та пологів у здорових жінок та попередити 

і знизити материнські та перинатальні ускладнення у вагітних з 

патологічним перебігом гестаційного періоду. Печінкова патологія в 

акушерстві відноситься до одного з найбільш важких ускладнень у вагітних 

жінок і постійно привертає до себе увагу дослідників різних спеціальностей. 

Найчастішою патологією печінки при вагітності є внутрішньопечінковий 

холестаз вагітних. Відповідно до сучасних уявлень, внутрішньопечінковий 

холестаз вагітних це відносно доброякісне холестатичне захворювання 

печінки, що розвивається в II або III триместрі вагітності і характеризується 

сверблячкою і підвищенням концентрації жовчних кислот в сироватці крові. 

В силу того що внутрішньопечінковий холестаз вагітних, як правило, 

самостійно проходить через кілька днів після пологів, зазначена патологія 

часто залишається недіагностованою, проте відзначаються рецидивування і 

більш виражені прояви холестазу при наступних вагітностях. Несвоєчасність 

діагностики цієї патології призводить до неадекватної медикаментозної



корекції у матері і, як наслідок, до можливого розвитку перинатальних 

ускладнень (передчасні пологи, дистрес плода, внутрішньоутробна загибель 

плода). Застосування допоміжних репродуктивних технологій відносять до 

факторів ризику внутрішньопечінкового холестазу вагітних.

Враховуючи вищевикладене дисертаційна робота, присвячена 

підвищенню ефективності прогнозування та профілактики акушерських та 

перинатальних ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних 

після застосування програми допоміжних репродуктивних технологій на 

основі оновлених факторів ризику, є, безсумнівно, актуальною та 

своєчасною.

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Виконана науково-дослідна робота є фрагментом науково-дослідної 

роботи кафедри акушерства і гінекології ПО «Клінічне і медико-соціальне 

обгрунтування ефективних методів збереження та відновлення 

репродуктивного здоров'я жінки при акушерській та гінекологічній 

патології» (№ державної реєстрації 011411005593). Автор була 

співвиконавицею та виконувала фрагмент роботи.

3. Новизна дослідження та одержаних результатів

Встановлено особливості перебігу внутрішньопечінкового холестазу

вагітності у жінок, вагітних після ДРТ.

Вперше встановлена частота і структура акушерських і перинатальних 

ускладнень внутрішньопечінкового холестазу вагітності після ДРТ, 

найчастіші з яких загроза передчасних пологів, дистрес плода, прееклампсія, 

асфіксія новонароджених, що дозволило визначити актуальність проблеми і 

необхідність оптимізації методів прогнозування і профілактики.

Вперше виявлено порушений вегетативний та психоемоційний стан, 

знижену якість життя у вагітних після застосування ДРТ з 

внутрішньопечінковим холестазом.

На основі проведених комплексних досліджень оновлені теоретичні 

уявлення про патогенетичні механізми акушерських і перинатальних
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генетичні фактори; виражені гепато-біліарні порушення; підвищення рівня 

білірубіну та жовчних кислот; дефіцит вітаміну Б; гормональні порушення;

зміни системи гемостазу в бік гіпокоагуляції.

Вперше проведена кількісна оцінка факторів ризику акушерських і 

перинатальних ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних 

після ДРТ, виділено 12 найбільш інформативних показників, які склали 

основу для нового алгоритму прогнозування акушерських і перинатальних 

ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних після ДРТ.

Проведені комплексні дозволили патогенетично обгрунтувати розробку 

нового лікувально-профілактичного комплексу попередження акушерських і 

перинатальних ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних 

після ДРТ, що включає прогнозування, психотерапевтичні заходів та 

корекцію основних патогенетичних ланок.

4. Теоретичне значення результатів дослідження.

Проведені дослідження розширюють теоретичні уявлення про 

механізми формування акушерських і перинатальних порушень при 

внутрішньопечінковому холестазі у вагітних після ДРТ, дозволяють науково 

обґрунтувати можливість прогнозування та їх профілактики цих ускладнень 

у такої категорії вагітних за допомогою визначення особливостей 

вегетативного і психосоматичного стану, генетичних факторів,

гормонального гомеостазу, порушень печінки та рівня вітаміну Д, що має 

значення для своєчасної медичної допомоги вагітним на доклінічному та 

стаціонарному етапах.

5. Практичне значення результатів дослідження.

Для практичної медицини розроблений і впроваджений ефективний 

лікувально-профілактичний комплекс попередження акушерських і 

перинатальних ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних 

після ДРТ, що складається з преконцепційного етапу та 2-х етапів при 

вагітності (І та III триместр) і включає прогнозування, психотерапевтичні 

заходи, моніторинг стану матері і плода, та корекцію основних
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кислота, при необхідності -  адеметіонін), своєчасний вибір терміну та методу 

розродження.

Для впровадження рекомендовані інформативні критерії щодо 

виявлення факторів ризику та алгоритм прогнозування акушерських і 

перинатальних ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних 

після ДРТ. Розроблена методика дозволить визначити індивідуальний ризик 

розвитку гестаційних ускладнень, формувати групи вагітних з підвищеним 

ризиком розвитку акушерських ускладнень, планувати тактику подальшого 

спостереження та лікування цієї категорії вагітних, прогнозувати 

ускладнення гестаційного та пологового процесу, розробити план 

допологової підготовки та розродження.

6. Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації

Усі положення, висновки, рекомендації, що містяться в дисертації, 

науково обґрунтовані, достовірні, логічно витікають із результатів 

досліджень. Робота виконана на сучасному науково-методичному рівні із 

застосуванням принципів доказової медицини. Методики, використані 

автором в дослідженні, актуальні, відповідають меті і завданням роботи. 

Наукові положення, висновки, рекомендації, які сформульовані в дисертації 

одержані на достатньому фактичному матеріалі. В процесі дослідження було 

комплексно обстежено 130 пацієнток та 160 вагітних на етапі перевірки 

ефективності запропонованого лікувально-профілактичного комплексу. 

Достатня для статистичної обробки кількість досліджень і клінічних 

спостережень дозволяють вважати отримані результати достовірними. 

Методи статистичного аналізу, які були використані в роботі, адекватні. 

Статистичний аналіз результатів дослідження проведений на сучасному 

рівні, коректно, за допомогою стандартних програм статистичного аналізу. 

Вірогідність отриманих наукових результатів підтверджена на практиці в 

основних та контрольних групах. Наведені в роботі таблиці та малюнки 

переконливі. Висновки конкретні і повністю підтверджуються результатами



дослідження. Висловлені в роботі наукові положення та рекомендації 

науково обґрунтовані.

7. Оцінка змісту, оформлення та обсягу дисертації, 

зауваження щодо оформлення

Дисертація викладена українською мовою на 183 сторінках 

комп’ютерного тексту. Дисертація побудована згідно нових вимог та 

складається із анотації, вступу, розділу огляду літературних джерел, глави 

матеріалів і методів досліджень, 6 розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій і 

додатків. Дисертація ілюстрована 14 малюнками і 29 таблицями. Список 

використаних джерел містить 175 літературних посилань: 54 кирилицею та 

121 латиницею та займає 19 сторінок.

Дисертація написана літературною мовою, грамотно. Всі розділи 

дисертації написані логічно, із дотриманням наукового стилю написання.

Вступ дисертації відображає актуальність досліджуваної проблеми, 

сформульована мета і завдання дослідження, відображена загальна 

характеристика роботи.

В першому розділі дисертації представлено сучасні дані вітчизняної та 

зарубіжної літератури з проблеми внутрішньопечінкового холестазу вагітних 

після застосування програми допоміжних репродуктивних технологій. Цей 

розділ складається з декількох підрозділів, які доповнюють один одного, 

причому кожний містить резюмуюче закінчення і перехід на наступну 

частину матеріалу. Методологічно розділ побудований правильно, добре 

сприймається, стиль викладення матеріалу сучасний.

Другий розділ дисертації -  «Матеріали та методи досліджень» описує 

дизайн клінічного дослідження (критерії включення та виключення вагітних 

в дослідження, клінічна характеристика та розподіл жінок за групами), 

описані методи загальних та спеціальних клінічних, інструментальних 

досліджень, включаючи повний опис проведених методик визначення 

досліджуваних показників. В розділі викладені методи статистичної
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при проведенні досліджень. Описані методики відповідають встановленим 

вимогам і протоколам.

В третьому розділі автором проведений аналіз о собливостей 

клінічного перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду вагітних з 

внутрішньопечінковим холестазом після лікування непліддя із застосуванням 

ДРТ, що дозволило встановити показники загальносоматичного та 

акушерсько-гінекологічного анамнезу та перебігу вагітності, які можуть бути 

факторами ризику розвитку внутрішньопечінкового холестазу вагітних після 

ДРТ, а також акушерські та перинатальні ускладнення, асоційовані з цією 

акушерською патологією.. Розділ написаний в чіткій, логічній

послідовності, достатньо ілюстрований табличним і наглядним матеріалом та 

завершується резюме.

Четвертий розділ дисертаційного дослідження присвячено оцінці 

психоемоційного стану жінок з внутрішньопечінковим холестазом вагітних 

після застосування допоміжних репродуктивних технологій. Автор довела 

погіршення психоемоційного стану та зниження якості життя у жінок з такою 

патологією вагітності, яка проявляється дискомфортними відчуттями. Розділ 

завершується висновком, що жінки після застосування допоміжних 

репродуктивних технологій з високим ризиком внутрішньопечінкового 

холестазу вагітних потребують оцінки вегетативного та психоемоційного 

стану, корекції виявлених порушень для нормалізації якості їх життя, 

досягнення позитивних перинатальних результатів.

Дуже важливим у теоретичному і практичному плані є розділ 5. у якому 

доповнені патогенетичні фактори розвитку внутрішньопечінкового холестазу 

вагітних у вагітних після ДРТ та виникнення на цьому тлі акушерських і 

перинатальних ускладнень. Це і наявність мутантних варіантів поліморфізму 

С3435Т гену ІШ Ж І, і виражені функціональні порушеннями печінки та 

жовчовивідних шляхів (за характерним УЗД -  ознаками), і підвищення 

характерних біохімічних показників (рівня загального білірубіну, 

концентрації жовчних кислот, печінкових ферментів, ГГТП, ЛФ та
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концентрації тригліцеридів), стан дефіцитний по вітаміну Б , а також 

підвищений рівень кортизолу та відносне підвищення рівнів статевих 

гормонів (прогестерон, естрадіол) у І триместрі, схильність до гіпокоагуляції, 

зниження протромбінового індексу.

Розділ 6 вирішує основну задачу даного наукового дослідження - 

прогнозування акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з високим 

ризиком внутрішньопечінкового холестазу вагітності після ДРТ. Тут 

детально описані етапи побудови алгоритму прогнозування (оцінка 

інформативності факторів ризику, виділення з них найбільш інформативних, 

розрахунок прогностичних коефіцієнтів для кожного показника, побудова 

диференційно-прогностичної таблиці та методика практичного застосування 

алгоритму прогнозування). Проведена перевірка показала високу 

ефективність розробленого способу прогнозування (точність 90 %), що 

дозволить вчасно проводити відповідні профілактичні заходи, знизити 

частоту акушерських і перинатальних втрат, порушень стану плода і 

новонародженого у таких жінок.

Логічним завершенням власних досліджень є розділ 7, у якому 

висвітлено патогенетичне обгрунтування та перевірка ефективності 

комплексу лікувально-профілактичних заходів для жінок, що залучені до 

програм ДРТ, з високим ризиком внутрішньопечінкового холестазу 

вагітності, який складається з преконцепційного етапу та 2-х етапів при 

веденні вагітності: І етап -  у І триместрі необхідні обстеження, оцінка ризику 

внутрішньопечінкового холестазу вагітності та відповідні заходи 

профілактики; II етап -  при маніфестації внутрішньопечінкового холестазу 

вагітності.

В обговоренні результатів дослідження автор дає їх стислий підсумок 

та оцінку. Більшості змін, описаних в роботі, автор дає свої пояснення, 

порівнюючи їх з даними інших дослідників.

Висновки, які наведені в дисертації, повністю відображають зміст 

роботи, зроблені на основі фактичного матеріалу дисертації та статистичної



достовірності отриманих результатів, відповідають завданням дослідження 

та свідчать про досягнення поставленої мети.

Наведені практичні рекомендацій які можуть бути впроваджені в 

повсякденну практичну діяльність лікаря акушера-гінеколога.

Зауважень принципового характеру немає. Серед несуттєвих недоліків 

можна виділити такі: розділи власних досліджень дещо перевантажені 

посиланнями на літературні джерела та відомостями загального порядку, у 

тексті зустрічаються поодинокі орфографічні, стилістичні і друкарські 

помилки. Вказані зауваження не впливають на цінність наукового 

дослідження.

У ході ознайомлення з дисертаційною роботою виникли запитання для 

дискусії:

1. Як Ви вважаєте, чи можна використовувати Ваш діагностично- 

лікувальний комплекс у жінок зі спонтанною вагітністю?

2. Чи обов’язково у рутинний практиці застосовувати всі 

психодіагностичні тести, які Ви використали при дослідженні ?

3. Чому Ви вирішили дослідити рівень вітаміну О?

8. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих 

працях

Публікації по матеріалах дисертації повністю відповідають вимогам 

МОН України. Опубліковано 10 робіт за темою дисертаційного дослідження, 

у тому числі: 5 статей -  у фахових наукових виданнях, включених до 

переліку, затвердженого ДАК України, 2 статті опубліковано у фахових 

іноземних виданнях ( 1 - у  країнах ЄС/ОЕСР), отримано 1 патент на корисну 

модель; 2 тез доповідей опубліковано у матеріалах наукових форумів.

Основні положення дисертації достатньо представлені на науково- 

практичних конференціях.

ВИСНОВОК

Дисертаційна робота Ебає Нсан Еком Нсед на тему «Прогнозування
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холестазі вагітних після застосування програми допоміжних репродуктивних 

технологій», виконана під керівництвом професора кафедри акушерства і 

гінекології ПО Івано-Франківського національного медичного університету, 

доктора медичних наук, професора Бойчук Олександра Григорівна, подана до 

захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 

Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація 

«Акушерство та гінекологія»), є завершеною, самостійною науковою працею, 

що має наукову новизну, теоретичне та практичне значення, в якій отримані 

науково-обгрунтовані результати, що в сукупності вирішують важливу 

науково-практичну задачу акушерства і гінекології -  підвищення 

ефективності прогнозування та профілактики акушерських та перинатальних 

ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних після 

застосування програми допоміжних репродуктивних технологій на основі 

оновлених факторів ризику. Дисертаційна робота виконана на високому 

науково-методичному рівні.

За актуальністю, науково-практичним рівнем досліджень, теоретичною 

та практичною цінністю, науковою новизною отриманих результатів, 

обгрунтованістю висновків, беручи до уваги особистий внесок здобувана, 

дисертаційна робота Ебає Нсан Еком Нсед повністю відповідає вимогам п.10 

Постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» щодо 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії, а її автор 

заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю «222 -  Медицина» (спеціалізація «Акушерство та

гінекологія»).
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