
висновок
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Ебає Нсан Еком Нсед на тему:

«Прогнозування акушерських та перинатальних ускладнень при 

внутрішньопечінковому холестазі вагітних після застосування програми 

допоміжних репродуктивних технологій» на здобуття наукового 

ступення доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за 

спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація «Акушерство та

гінекологія»)

. Виконання науково-освітньої програми.

Здобувачем Ебає Нсан Еком Нсед повністю виконано індивідуально- 

навчальний план відповідно до освітньо-наукової програми аспірантури 

факультету ПО Івано-Франківського національного медичного університету, 

що повністю відповідає Національній рамці кваліфікацій та вимог Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступення доктора філософії та доктора 

наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261.

Аспірант Ебає Нсан Еком Нсед здобула глибинні знання зі 

спеціальності 222 Медицина (спеціалізація «Акушерство і гінекологія»); 

оволоділа загальнонауковими (філософськими) компетентностями, 

спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної 

етики та загально культурного кругозору; набула універсальних навичок 

дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного 

наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних 

інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення 

навчальних занять, управління науковими проектами та складення 

пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав 

інтелектуальної власності; здобула мовних компетентностей, достатніх для 

представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною



мовою (англійською) в усній та письмовій формі, а також для повного 

розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності.

2. Виконання індивідуального плану наукової роботи (наукова складова 

освітньо-наукової програми).

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта Ебає Нсан Еком Нсед 

був затверджений рішенням вченої ради Івано-Франківського національного 

медичного університету 29.08.2017 року ( протокол № 14 ). Науковий 

керівник доктор медичних наук, професор Бойчук Олександра Григорівна, 

професор кафедри акушерства і гінекології ПО Івано-Франківського 

національного медичного університету. Термін виконання роботи: 2017-2021 

роки.

Усі розділи індивідуального плану наукової роботи аспіранта Ебає 

Нсан Еком Нсед виконано своєчасно в установлені терміни, що підтверджено 

результатами піврічної проміжної, підсумкової (річної) та заключної 

атестації.

Дослідження (клінічні, лабораторні, експеиментальні) проведені своєчасно і 

в повному обсязі із застосуванням сучасних та інформативних методів.

3. Актуальність дисертації.

Внутрішньопечінковий холестаз вагітних (ВПХВ) -  найбільш 

поширена патологія печінки характерна для вагітності, яку деякі дослідники 

навіть вважають однією з форм гестозу, проявляється свербінням і 

підвищенням концентрації жовчної кислоти в сироватці крові, як правило, 

розвивається в кінці ІІ-ІІІ триместру і швидко проходить після пологів. 

Вагітні після програм допоміжних репродуктивних технологій є групою 

підвищеного ризику ВПХВ та інших акушерських і перинатальних 

ускладнень, своєчасна оцінка такого ризику і профілактика ускладнень у цієї 

категорії вагітних дозволить знизити їх частоту. Дана робота присвячена 

підвищенню ефективності прогнозування та профілактики акушерських та 

перинатальних ускладнень при ВПХВ після застосування програми



допоміжних репродуктивних технологій на основі оновлених факторів 

ризику.

На підставі визначеної актуальності було сформульовано мету, 

завдання та методи дослідження.

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

Дисертаційне дослідження аспіранта Ебає Нсан Еком Нсед на тему 

«Прогнозування акушерських та перинатальних ускладнень при 

внутрішньопечінковому холестазі вагітних після застосування програми 

допоміжних репродуктивних технологій» виконано в межах НДР кафедри 

акушерства і гінекології ПО «Клінічне і медико-соціальне обгрунтування 

ефективних методів збереження та відовлення репродуктивного здоров'я 

жінки при акушерській та гінекологічній патології» (№ державної реєстрації 

011411005593), термін виконання 2015-2019 роки, та її власне дослідження 

стало фрагментом даної науково-дослідницької роботи.

5. Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх новизна.

Аспірантом обраний напрямок наукового пошуку, сформульовано мету 

та завдання, розроблений дизайн дослідження, проведено набір хворих, 

сформовані контрольна та дві основні групи дослідження. Здобувачем 

особисто здійснювалося динамічне спостереження за хворими, 

систематизація результатів досліджень, аналіз, узагальнення та статистична 

обробка отриманих результатів. Здобувачем самостійно написані всі розділи 

дисертації, сформовані висновки і практичні рекомендації. За результатами 

роботи підготовлені до публікацій наукові статті та тези, проведено ряд 

доповідей на різноманітних наукових конференціях як в Україні, так і в 

країнах ЄС, розроблені та видані патенти України на корисну модель на тему 

«Спосіб лікування внутрішньопечінкового холестазу у вагітних після 

застосування програм допоміжних репродуктивних технологій», 

впроваджений у практику - отримані результати та рекомендації.

6. Нові науково обгрунтовані теоретичні та / або експериментальні 

результати проведених здобувачем досліджень, що мають істотне



значення для певної галузі знань та підтверджуються документами, які 

засвідчують проведення таких досліджень.

Аспірантом Ебає Нсан Еком Нсед розроблені, виданий та 

впроваджений в практику охорони здоров’я патент України на корисну 

модель №146360 «Спосіб лікування внутрішньопечінкового холестазу у 

вагітних після застосування програм допоміжних репродуктивних 

технологій».

7. Ступінь обгрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертації.

Наукові положення, висновки, рекомендації сформульовані в 

дисертації, отримані на достатньому клінічному матеріалі з використанням 

сучасних інформативних методів дослідження та детальній статистичній 

обробці матеріалу, що в цілому дозволило обґрунтувати ряд положень, які 

мають важливе теоретичне і практичне значення. Результати роботи 

відповідають заплановій меті і завданням дослідження. Робота виконана на 

сучасному науково-методичному рівні з застосуванням принципів доказової 

медицини. Достатня для статистичної обробки кількість клінічних 

спостережень дозволяє вважати отримані результати вірогідними. Наукові 

положення, висновки, рекомендації, які сформульовані в дисертації, 

одержані на достатньому фактичному матеріалі.

8. Апробація результатів дисертації.

Основні положення дисертації повідомлені й обговорені на науково- 

практичних конференціях з міжнародною участю:

1. Бойчук О.Г., Ебає Нсан Еком Нсед. Прогностичні маркери ефективності ДРТ 

у жінок з непліддям та порушеннями гепатобіліарної системи. «Акушерство, 

гінекологія та репродуктологія: освіта, клініка, наука» (м. Одеса, 21-22 

вересня 2017 р.). -  усна доповідь.

2. Бойчук О.Г., Ебає Нсан Еком Нсед. ДРТ на тлі порушень гепатобіліарної 

системи- вагітність високого ризику. «Актуальні питання інтенсивної терапії



та анестезіологічного забезпечення в акушерстві, гінекології та неонатології» 

(м. Київ, 2-3 листопада 2017 р.). -  усна доповідь.

3. Ебає Нсан Еком Нсед. Прогностичні маркери внутрішньопечінкового

холестазу у жінок з непліддям після ДРТ. «Інноваційні технології в

акушерстві та гінекології: від науки до практики» (м. Івано-Франківськ -  

Яремче, 16-17 листопада 2017 р.). -  усна доповідь.

4. Ебає Нсан Еком Нсед, Бойчук О.Г. Оптимізація тактики лікування

гіпепроліферативних процесів у жінок з непліддям на тлі порушень

гепатобіліарної системи. «Репродуктивне здоров’я в Україні: тенденції, 

досягнення, виклики та пріоритети» (м. Київ, 20-21 вересня 2018 р.) -  усна 

доповідь.

5. Ебає Нсан Еком Нсед, Бойчук О.Г. Гормональний статус жінок із непліддям 

після ДРТ та порушенням гепатобіліарної системи «Актуальні питання 

сучасного акушерства» (м. Тернопіль, 12-13 квітня 2018 р.). -  усна доповідь.

6. Ебає Нсан Еком Нсед, Бойчук О.Г. Психоемоційний статус вагітних на фоні 

холестатичного гепатозу. «Репродуктивне здоров'я в Україні: тенденції, 

досягнення, виклики та пріоритети» (м. Київ, 3-4 жовтня 2019 р.). — усна 

доповідь.

7. Ебає Нсан Еком Нсед. Особливості психоемоційного статусу вагітних з 

непліддям на тлі внутрішньопечінкового холестазу. «Іноваційні технології в 

акушерстві та гінекології: від науки до практики» (м. Івано-Франківськ, 12-13 

грудня 2019 р.). -  усна доповідь.

8. Ебає Нсан Еком Нсед, Бойчук О.Г. Стан репродуктивної системи у жінок з 

непліддям на тлі соматичгої патології та ефективність ДРТ. «Інноваційні 

технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики» (м. Яремче 29- 

30 листопада 2018 р.) - усна доповідь, публікація тез.

9. Повнота опублікування результатів дисертації, кількість наукових 

публікацій та конкретний особистий внесок здобувана до всіх наукових 

публікацій, опублікованих зі співавторами та зарахованих за темою 

дисертації.



Основні наукові результати висвітлені у 10 публікаціях та розкривають 

основний зміст дисертації. За матеріалами дисертації опубліковано 7 статей. 

Зокрема, 5 статей у фахових наукових виданнях України, 2 - в закордонному 

науковометричному виданні іншої держави, з напряму, за яким підготовлено 

дисертацію аспіранта; 1 -  деклараційний патент України на корисну модель; 

2 тез доповідей - у матеріалах науково-практичних конференцій (Список 

публікацій, Додаток 1).

10. Особистий внесок здобувана в одержання наукових результатів, що 

виносяться на захист.

Ідея проведення дослідження сформульована науковим керівником. 

Аспірант Ебає Нсан Еком Нсед особисто провела дослідження, самостійно 

провела збір та аналіз клінічного матеріалу, його статистичну обробку. 

Аналіз результатів дослідження, узагальнення і їхнє оформлення проведені 

аспірантом самостійно. Статистичний аналіз отриманих клінічних та 

інструментальних результатів досліджень автор провів самостійно з 

використанням методів варіаційної статистики.

11 Заключення комісії з питань етики.

Комісії з питань етики, щодо дотримання етичних принципів при 

виконанні дисертаційного дослідження Ебає Нсан Еком Нсед 

«Прогнозування акушерських та перинатальних ускладнень при 

внутрішньопечінковому холестазі вагітних після застосування програми 

допоміжних репродуктивних технологій» позитивно оцінила наукову роботу 

(протокол № 118/20 від 15.12.2020 р.).

12.Перевірка дисертаційної роботи на наявність академічного плагіату.

Згідно експертного висновку про перевірку на наявність академічного 

плагіату, затвердженого проректором з наукової роботи Івано-Франківського 

національного медичного університету професором Вакалюком І.П., 

унікальність дисертаційної роботи станом на 02.03.2021 року становить 

93,6% і відповідно до п. 4.3. «Положення про запобігання та виявлення 

академічного плагіату в університеті» робота допускається до захисту.



13. Оцінка змісту, мови та стилю дисертації.

Матеріали дисертації вкладено послідовно у формально-логічний 

спосіб з дотриманням науково стилю викладання.

Дисертаційна робота написана українською мовою на 190 сторінках 

друкованого тексту (140 сторінок основного тексту). Стиль викладення в ній 

матеріалів досліджень, наукових положень і висновків забезпечують легкість 

і доступність їх сприйняття. Дисертаційна робота написана грамотно, 

відповідно до існуючих стилістичних стандартів. Робота містить анотацію, 

зміст, перелік умовних позначень, вступ, основну частину, що складається з 

викладу матеріалів та методів дослідження, шести розділів самостійних 

досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел літератури, додатків. 

Робота ілюстрована 29 таблицями, 14 рисунками. Список використаних 

джерел, який включає 175 робіт, 54 -  кирилицею, 121 -  латиницею, які 

містяться на 19 сторінках.

Вступ дисертації відображає актуальність досліджуваної проблеми, 

сформульована мета і завдання дослідження, відображена загальна 

характеристика роботи.

У розділі дисертації «Огляд літератури» представлено сучасні дані 

вітчизняної та зарубіжної літератури з проблеми внутрішньопечінкового 

холестазу вагітних після застосування програми допоміжних 

репродуктивних технологій.

Другий розділ дисертації — «Матеріали та методи досліджень» описує 

дизайн клінічного дослідження, методи загальних та спеціальних клінічних, 

інструментальних досліджень, включаючи повний опис проведених методик 

визначення досліджуваних показників.

У третьому та четвертому розділах автором проведений аналіз 

особливостей клінічного перебігу вагітності, пологів, післяпологового 

періоду, психоемоційного стану вагітних з внутрішньопечінковим 

холестазом після лікування непліддя із застосуванням допоміжних



репродуктивних технологій. Розділ написаний в чіткій, логічній 

послідовності, достатньо ілюстрований табличним і наглядним матеріалом та 

завершується резюме.

Дуже важливим у теоретичному і практичному плані є розділ 5, у 

якому доповнені патогенетичні фактори розвитку внутрішньопечінкового 

холестазу вагітних у вагітних після допоміжних репродуктивних технологій 

та виникнення на цьому тлі акушерських і перинатальних ускладнень.

Розділ 6 вирішує основну задачу даного наукового дослідження - 

прогнозування акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з високим 

ризиком внутрішньопечінкового холестазу вагітності після допоміжних 

репродуктивних технологій, де детально описані етапи побудови алгоритму 

прогнозування.

У розділі 7 висвітлено патогенетичне обгрунтування та перевірка 

ефективності комплексу лікувально-профілактичних заходів для жінок, що 

залучені до програм допоміжних репродуктивних технологій, з високим 

ризиком внутрішньопечінкового холестазу вагітності.

У розділі «Аналіз і обговорення результатів дослідження» було 

проведено аналіз отриманих результатів досліджень, узагальнено результати 

виконаних клінічних та інструментальних досліджень і запропоновано нові 

вирішення наукових задач, що полягають в удосконаленні методів 

діагностики та лікування вагітних з внутрішньопечінковим холестазом після 

лікування непліддя із застосуванням допоміжних репродуктивних 

технологій.

14. Новизна дослідження та одержаних результатів.

Автору вдалося на основі комплексного обстеження вагітних після 

допоміжних репродуктивних технологій, встановити особливості перебігу 

внутрішньопечінкового холестазу вагітності у такої категорії пацієнток. У 

більшості випадків (62 %) захворювання дебютує після ЗО тижнів вагітності, 

але у значної частки (38 %) -  від 24 до ЗО тижнів. Майже третина пацієнток



(27,5 %) відмічає короткочасні епізоди проявів захворювання до 24 тижнів 

вагітності, у 17,5 % відмічаєтья тяжкий перебіг.

Уперше встановлена частота і структура акушерських і перинатальних 

ускладнень даної когорти жінок. У 25,0 % спостерігається ранній гестоз, у 

60,0% - загроза передчасних пологів, у 47,5 % - дистрес плода, у 40,0 % - 

прееклампсія, 20,0 % - пізні кровотечі. Антенатальна смертність склала 

25,0%о, частота асфіксії новонароджених -  48,7 %, у 10,3 % дітей відмічена 

тяжка асфіксія, маса тіла при народженні у 30,8 % випадків з нижче 2500 г, у 

74,4 % новонароджених відмічаються порушення періоду ранньої

неонатальної адаптації, найчастіше респіраторний дистрес-синдром (35,9 %) 

та жовтяниця (43,6 %).

Автор вперше дослідила вегетативний та психоемоційний стан, якість 

життя вагітних після застосування допоміжних репродуктивних технологій з 

внутрішньопечінковим холестазом. Виявлено наявність синдрому 

вегетативної дисфункції за опитувальником О.М. Вейна (бальна оцінка у 3,5 

раза перевищує порогове значення 15 балів), 80,0 % жінок відмічають 

розлади сну; частота суттєвих порушень якості сну склала 37,5 %; високий 

рівень як особистішої, так і ситуаційної тривожності; у 55,0 % пацієнток 

спостерігаються прояви депресії, знижена оцінка якості життя за шкалами 

фізичного і психологічного здоров’я.

Оновлені теоретичні уявлення про патогенетичні механізми 

акушерських і перинатальних ускладнень при внутрішньопечінковому 

холестазі вагітних після допоміжних репродуктивних технологій. Це 

генетичні фактори (наявність алелю Т за поліморфізмом С3435Т гену 

ІУІЇЖІ); гепатобіліарних порушень при УЗД обстеженні (у 40,9 % пацієнток - 

гіперехогенність печінки, 45,5 % - підвищення ехогенності

внутрішньопечінкових жовчних протоків, 54,5 % - біліарний сладж); 

підвищення рівня білірубіну та жовчних кислот; дефіцит вітаміну Б; 

гормональні порушення (підвищення рівнів прогестерону та високий рівень 

кортизолу); зміни системи гемостазу в бік гіпокоагуляції.



Уперше проведена кількісна оцінка факторів ризику акушерських і 

перинатальних ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних 

після допоміжних репродуктивних технологій, визначено 12 найбільш 

інформативних з них, на основі яких розроблено новий алгоритм 

прогнозування акушерських і перинатальних ускладнень у даної когорти 

вагітних.

Проведені комплексні дослідження дозволили науково обгрунтувати 

розробку оновленого лікувально-профілактичного комплексу попередження 

акушерських і перинатальних ускладнень при внутрішньопечінковому 

холестазі вагітних після допоміжних репродуктивних технологій з 

включенням алгоритму прогнозування, психотерапевтичних методик та 

медикаментозних засобів, спрямованих на корекцію виявлених порушень.

15. Практичне значення роботи.

Для впровадження в практичне акушерство рекомендовано комплекс 

методів дослідження, що дозволяє виявити фактори ризику та застосувати 

рекомендований алгоритм прогнозування акушерських і перинатальних 

ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних після допоміжних 

репродуктивних технологій. Наголошено на необхідності професійного 

психологічного супроводу таких жінок. Розроблений і апробований 

діагностично-лікувальний комплекс для пацієнток, лікувально- 

профілактичний комплекс попередження акушерських і перинатальних 

ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних після допоміжних 

репродуктивних технологій.

16.Відповідність змісту дисертації вимогам, що пред’являються на здобуття 

ступеня доктора філософії.

Наукова праця Ебає Нсан Еком Нсед «Прогнозування акушерських та 

перинатальних ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних 

після застосування програми допоміжних репродуктивних технологій» є 

завершеною науково-дослідною працею та вирішує важливе наукове 

завдання -  підвищення ефективності прогнозування та профілактики



акушерських та перинатальних ускладнень при внутрішньопечінковому 

холестазі вагітних після застосування програми допоміжних репродуктивних 

технологій на основі оновлених факторів ризику.

Дана дисертація повністю відповідає вимогам п. 10 «Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», 

затвердженого постановою КМУ від 06.03.2019 № 167 та Вимогам до 

оформлення дисертації, затвердженими наказом МОН України від 12.01.2017 

№ 40 і може бути рекомендована до офіційного захисту в спеціалізованій 

вченій раді.

Із урахуванням рекомендацій та доповнень рецензентів і вчених, що 

брали участь у науковій дискусії, комісія рекомендує ректору Івано- 

Франківського національного медичного університету, порушити клопотання 

про утворення спеціалізованої вченої ради для розгляду та проведення 

разового захисту дисертації Ебає Нсан Еком Нсед у галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (спеціалізація 14.01.01 -  

акушерство та гінекологія).
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