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Актуальність теми дослідження. Сьогодні проблема невиношування 

вагітності посідає стійкі позиції в акушерській практиці. Незважаючи на 

прорив фармакологічної індустрії, медичних технологій, наукові досягнення 

останніх років та покращення якості життя суспільства, сталий відсоток жінок 

стикається з перериванням вагітності на різних періодах її перебігу. Тільки у 

незначної частки пацієнток причину невиношування вагітності важко 

встановити, у переважної більшості з них етіологічний фактор є з ’ясованим.

Істміко-цервікальна недостатність є одним з чинників невиношування 

вагітності, зокрема, і передчасних пологів. На сьогоднішній день не існує 

труднощів стосовно діагностики та лікування даного стану. Механічна або 

гормональна корекція істміко-цервікальної недостатності досить успішно 

приводить до зниження частоти передчасних пологів і, відповідно, негативних 

акушерських та перинатальних наслідків.

Проте, постають нові вимоги, які полягають у прогнозуванні порушення 

обтураційної функції шийки матки, що, безперечно, сприятиме пролонгації 

вагітності. Особливо гостро ця проблема виникає у жінок із групи ризику 

невиношування вагітності, серед яких, зокрема, є пацієнтки з непліддям.



Як відомо, в останні десятиліття відбулись зміни у структурі 

гінекологічної патології. Це пов’язано як із появою нових методів діагностики, 

так і зі змінами у способі життя жінок. Тому, жіноче непліддя, як нозологічна 

одиниця, сьогодні зустрічається відносно часто, у 10-20 % подружніх пар. У 

жінок, які завагітніли на фоні лікування ановуляторного непліддя, вагітність 

часто супроводжується негативними акушерськими та перинатальними 

наслідками (невиношування, пізні гестози, плацентарна дисфункція, патологія 

амніона, затримка розвитку плода та ін.). Серед вказаних ускладнень перебігу 

гестаційного періоду найбільш часто зустрічається невиношування вагітності 

-  ранні і пізні мимовільні викидні, передчасні пологи та ін. У жінок з 

ановуляторним непліддям відсоток виникнення істміко-цервікальної 

недостатності є значно більшим, ніж в осіб, які завагітніли самостійно. Тому, 

своєчасна діагностика цього стану, його прогнозування у даної категорії 

хворих та розробка заходів профілактики та тактики ведення вагітності з 

істміко-цервікальною недостатністю у жінок з ановуляторним непліддям, є 

надзвичайно важливими у сучасній акушерській практиці.

Таким чином, вказані дані зумовлюють актуальність дисертаційної 

роботи Перхулин Оксани Мирославівни, яка присвячена зниженню частоти 

акушерських та перинатальних ускладнень у жінок із групи ризику 

невиношування вагітності, ускладненої істміко-цервікальною недостатністю, 

на основі вивчення гормонального фону, мікробіоценозу статевих шляхів, 

функціонального стану шийки матки та фетоплацентарного комплексу у осіб 

з непліддям, пов’язаним з ановуляцією, шляхом удосконалення комплексу 

діагностичних та лікувально-профілактичних заходів.

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

грантами. Дисертаційна робота виконана згідно плану двох науково- 

дослідних робіт: кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я 

«Обгрунтування стратегій і технологій поліпшення стану здоров’я та 

забезпечення потреб населення у якісній медичній допомозі» (№ державної 

реєстрації 0117Ш01669), а також кафедри акушерства та гінекології



ім. І. Д. Ланового «Розробка діагностичної тактики та патогенетичне 

обґрунтування ефективних методів збереження та відновлення 

репродуктивного потенціалу та покращення параметрів якості життя жінки 

при акушерській та гінекологічній патології» (державний реєстраційний 

номер 012Ш 109269). Дисертант є співвиконавцем зазначених тем та 

виконавцем одного із фрагментів.

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Дисертаційна робота О. М. Перхулин 

виконана на належному науково-методичному рівні. Мета дослідження чітко 

сформульована, відповідно до неї поставлені завдання. Достатня кількість 

пацієнтів (308 жінок ретроспективного аналізу та 120 вагітних з істміко- 

цервікальною недостатністю, вагітність яких настала після лікування 

ановуляторного непліддя, 30 жінок групи ризику формування істміко- 

цервікальної недостатності, які завагітніли після лікування ановуляторного 

непліддя, та ЗО практично здорових вагітних), використання сучасних методів 

дослідження дозволили отримати результати роботи, які можна вважати 

достовірними. Виконання дослідження проведено з дотриманням етичних та 

законодавчих вимог щодо здійснення наукових досліджень та погоджено 

Комісією з питань етики Івано-Франківського національного медичного 

університету (протокол № 121/21 від 13.05.2021 р.).

Висновки дисертаційної роботи чітко сформульовані, базуються на 

достатній кількості матеріалу, основні висновки та положення є науково- 

обгрунтованими та були оприлюднені на багатьох науково-практичних 

конференціях.

Наукова новизна отриманих результатів. Стосовно наукової новизни 

слід відзначити новітність у проведенні вивчення підходів ведення вагітності 

у жінок з ісміко-цервікальною недостатністю, які мали непліддя в анамнезі. 

Новими є дані стосовно оцінки факторів формування істміко-цервікальної 

недостатності у жінок з непліддям, пов’язаним з ановуляцією. При цьому 

найбільш вагомими є фактори функціонального характеру -  застосування



контрольованої стимуляції яєчників для циклів з та без використання 

допоміжних репродуктивних технологій, контрольованої стимуляції яєчників, 

запліднення in vitro. На основі вивчення чинників ризику доведено 

практичність їх застосування з метою формування груп ризику жінок з 

ановуляторним непліддям щодо виникнення істміко-цервікальної 

недостатності.

У дослідженні доповнено дані змін гормонального стану в другому та 

третьому триместрах вагітності при істміко-цервікальній недостатності у 

жінок після лікування ановуляторного непліддя. Виявлено зростання 

концентрації стрес-індукуючих гормонів (пролактин, кортизол) та знижений 

рівень прогестерону сироватки крові особливо у хворих після застосування 

запліднення in vitro.

Проведене детальне дослідження стану шийки матки за допомогою 

компресійної еластографії дозволило оцінити та спрогнозувати зміни 

щільності тканини вже на ранніх термінах вагітності.

Обґрунтовано та розроблено оптимізований підхід ведення вагітності, 

який включає діагностичні та лікувально-профілактичні заходи, у жінок з 

істміко-цервікальною недостатністю з метою корекції гормональних змін, 

стану мікробіоти піхви та зниження частоти акушерських та перинатальних 

ускладнень та осіб з ановуляторним непліддям групи ризику невиношування 

вагітності.

Повнота викладу основного змісту дисертації в опублікованих 

працях. Матеріали дисертаційної роботи представлено в 12 наукових працях. 

Серед них 4 статті у фахових наукових виданнях України, 3 з яких одноосібні; 

одна стаття -  у фаховому науковому виданні України категорії А та 

індексацією в науково-метричній базі Web of Science; одна -  у журналі, що 

цитується в науково-метричній базі Scopus. Опубліковано 6 тез у матеріалах 

Всеукраїнських та закордонних конференцій.

Практичне значення отриманих результатів. Для практичної системи 

охорони здоров’я розроблено комплекс діагностичних та лікувально-



профілактичних заходів, який включає прогнозування та оцінку ризику 

виникнення істміко-цервікальної недостатності у жінок, які завагітніли після 

лікування непліддя, пов’язаного з ановуляцією, проведення компресійної 

еластографії шийки матки у жінок групи ризику наприкінці першого 

триместру вагітності з метою дослідження щільності тканини та оцінки 

можливості формування істміко-цервікальної недостатності, оптимізований 

підхід ведення вагітності при істміко-цервікальній недостатності у жінок з 

ановуляторним непліддям, який ґрунтується на вивченні гормональногоо 

фону, стану фетоплацентарного комплексу та мікробіоти піхви.

Оцінка змісту, оформлення та обсягу дисертації. Дисертація написана 

українською мовою на 249 сторінках, з них 161 сторінка становить основний 

текст роботи. Дисертаційна робота включає розділи: анотація, зміст, перелік 

умовних позначень, символів, одиниць вимірювання, скорочень, розділ огляду 

літератури, розділ матеріалів та методів дослідження, чотири розділи власних 

досліджень, розділ аналізу та узагальнення результатів власних досліджень, 

висновки, практичні рекомендації, список використаних джерел, в якому 

наведено 221 наукова праця (47 -  кирилицею та 174 -  латиницею) та додатки. 

Робота проілюстрована 58 таблицями та 35 рисунками.

У вступі зазначено актуальність теми, завдання чітко сформульовані та 

відповідають охопленню вирішення мети роботи, вказано зв'язок роботи з 

науковими програмами, наукову новизну, практичне значення, структуру 

дисертації.

Розділ 1 «Сучасна концепція проблеми невиношування вагітності, що 

виникає на фоні істміко-цервікальної недостатності, з врахуванням 

репродуктивного анамнезу» (огляд літератури) містить п’ять підрозділів. 

Автором детально викладена тема дослідження, наведено останні дані та 

погляди на проблему передчасних пологів, істміко-цервікальної 

недостатності. Розглянуто питання непліддя і його значення в перебігу 

вагітності. Окремий підрозділ присвячений сучасним методам дослідження 

стану шийки матки та можливим перспективам напрямку обстеження шийки



матки під час вагітності. Найбільший інтерес, на мою думку, викликає 

підрозділ, в якому наведено новітні погляди та підходи різних наукових шкіл 

та професійних товариств з акушерства та гінекології різних країн стосовно 

тактики ведення пацієнток з істміко-цервікальною недостатністю.

Критичний аналіз літературних джерел, більшість з яких є закордонні 

публікації, дозволив автору сформувати висновки про актуальність теми 

дослідження, розставити акценти на суперечливі погляди різних науковців 

щодо лікувально-діагностичних підходів ведення вагітності жінок з істміко- 

цервікальною недостатністю та ановуляторним непліддям в анамнезі, що й 

визначило основний напрямок наукових досліджень автора.

У розділі 2 «Матеріали та методи дослідження» представлено дизайн 

дослідження, який складається з трьох етапів. Це дає можливість краще 

проаналізувати структуру дисертації, оцінити логічність та етапність 

виконання роботи. Описано всі методи дослідження, що використовуються, 

які є достатньо інформативними для реалізації в повному об’ємі поставлених 

мети та завдань наукової роботи. У розділі представлено стандартний підхід 

ведення жінок з істміко-цервікальною недостатністю та ановуляторним 

непліддям та оптимізовані заходи, запропоновані дисертантом.

Добре враження справлять наступні чотири розділи дисертаційної 

роботи. Розділ 3 «Ретроспективний аналіз перебігу вагітності та пологів жінок 

з істміко-цервікальною недостатністю та різним репродуктивним анамнезом» 

включає аналіз медичної документації з анамнестичними, клінічними даними, 

параметрами гінекологічного, соматичного анамнезу, діагностики та способу 

лікування непліддя, перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду. 

Вказаний аналіз дозволив виділити основні чинники ризику формування 

порушення обтураційної функції шийки матки саме у жінок з ановуляторним 

непліддям в анамнезі: застосування запліднення in vitro, контрольованої 

стимуляції яєчників при використанні допоміжних репродуктивних 

технологій та для циклів без допоміжних репродуктивних технологій, синдром 

полікістозних яєчників.



У розділі 4 представлено грунтовний аналіз клінічної характеристики 

жінок з істміко-цервікальною недостатністю, які завагітніли після лікування 

ановуляторного непліддя. Автором встановлено, що для жінок із непліддям, 

пов’язаним з ановуляцією, типовими є: порушення менструальної функції вже 

на початку становлення менструального циклу, що проявляються в 

підвищеній частоті пізнього менархе, опсоменореї та гіпоменореї; значне 

поширення захворювань репродуктивного системи, які підлягають лікуванню 

(ендометріоз, синдром полікістозних яйників, зниження оваріального резерву, 

гіперандрогенія, гіпепролактинемія). У цієї категорії пацієнток вагітність 

часто перебігає на фоні акушерських ускладнень (загроза раннього та пізнього 

мимовільного викидня, загроза передчасних пологів, плацентарна дисфункція 

та ін.), закінчується оперативним пологорозрішенням, передчасними 

пологами та підвищеною частотою ранньої неонатальної захворюваності.

У розділі 5 представлено дані гормональних змін в другому та третьому 

триместрах вагітності, стану фетоплацентарного комплексу та мікробіоцинозу 

піхви, перебігу вагітності та пологів. Розділ особливо ціннім є тим, що в ньому 

наведені результати компресійної еластографії шийки матки у жінок з істміко- 

цервікальною недостатністю, які завагітніли після лікування ановуляторного 

непліддя. Автором встановлено зміни показників компресійної еластографії 

(величина коефіцієнта деформації в ділянці внутрішнього вічка була меншою 

на 49,28 % (р<0,05) у пацієнток після консервативного лікування непліддя та 

на 46,38 % (р<0,05) -  після застосуванні запліднення in vitro відносно здорових 

вагітних, в цервікальному каналі -  відповідно, на 40,65 % (р<0,05) та 39,02 % 

(р<0,05), індекс цервікальної еластографії в зонах інтересу внутрішнього вічка 

та цервікального каналу відповідав 3-4 балам, тоді як у здорових вагітних -  0- 

1 бал (р<0,05).

У розділі 6 доведено ефективність оптимізованого комплексу заходів 

ведення вагітності при істміко-цервікальній недостатності у жінок з 

ановуляторним непліддям, який запропонований дисертантом. На це вказує 

нормалізація рівня прогестерону в 30-32 тижні вагітності в сироватці крові та



відносно менші показники рівня стрес-індукованих гормонів (пролактину та 

кортизолу), швидша динаміка відновлення мікробіоценозу піхви та 

відсутність рецидивів при лікуванні патологічних вагінальних виділень, 

зниження частоти ускладнень вагітності -  загрози передчасних пологів, 

плацентарної дисфункції. У жінок після консервативного лікування непліддя 

на фоні оптимізованої програми ведення вагітності відмічено зниження 

частоти передчасних пологів в 2,0 рази, кесаревого розтину -  1,6 рази. У 

пацієнток після запліднення in vitro на фоні оптимізованих заходів зменшення 

поширення частоти вказаних ускладнень склало 2,3 та 1,4 рази порівняно зі 

стандартними. При цьому відсутні випадки ранніх передчасних пологів.

Також виявлено ефективність оптимізованого комплексу ведення 

вагітності у жінок високої групи ризику виникнення істміко-цервікальної 

недостатності, які завагітніли після лікування непліддя, пов’язаного з 

ановуляцією та за результатами ультразвукового дослідження мали коротку 

шийку матки та розм’якшення її за даними еластографії.

У розділі 7 проведено аналіз та узагальнення результатів дослідження. 

Автор детально, логічно та систематизовано співставляє отримані в ході 

виконання роботи результати з даними інших науковців.

Висновки дисертаційної роботи відповідають меті та завданням, 

інформативні, мають теоретичне та практичне значення.

Список літератури налічує 221 джерело, з них 47 вітчизняні та 174 

закордонні публікації.

Особистий внесок здобувана в одержанні наукових результатів, що 

виносяться на захист. Автором самостійно проведено пошук та аналіз 

літературних джерел за напрямком проблематики, здійснено ретроспективний 

аналіз на основі чого, разом із керівником, сформульовано мету та завдання 

дослідження, розроблено основні положення дисертаційної роботи, 

сформульовано групи вибірки та проведено обстеження пацієнток. Також, 

дисертанткою проведено ретельне опрацювання отриманих результатів 

дослідження з подальшим аналізом та статистичним оформленням, написано



всі розділи та підготовлено наукові публікації. Разом із науковим керівником 

сформульовано прикінцеві положення, висновки та практичні рекомендації.

Дані про відсутність текстових запозичень та порушень 

академічної доброчесності (академічного плагіату, самоплагіату, 

фабрикації, фальсифікації). У результаті перевірки та проведеного аналізу 

матеріалів дисертації не було виявлено ознак академічного плагіату, 

самоплагіату, фабрикації, фальсифікації. Текст представлених матеріалів 

дисертації є оригінальним і отримав 96 % автентичності.

Дисертація та наявні за її темою публікації не містять академічного плагіату.

Рекомендації щодо використання результатів дисертації в практиці. 

Результати дисертаційної роботи можуть бути рекомендовані до широкого 

застосування в клінічній практиці. Рекомендації оптимізованих заходів 

ведення вагітності та формування груп ризику жінок щодо невиношування 

вагітності можуть бути застосовані в практиці лікарів акушер-гінекологів 

жіночих консультацій та пологових відділень, сімейних лікарів, лікарів 

ультразвукової діагностики перинатальних центрів, а також в навчальному 

процесі при викладанні в закладах додипломної та післядипломної освіти.

Недоліки дисертаційної роботи щодо вмісту та оформлення.

В ході аналізу дисертаційної роботи принципових недоліків не виявлено, 

однак, є наступні зауваження:

1. По ходу написання текстового матеріалу є дублювання окремих 

цифрових даних, які наведені в таблицях;

2. Результати показників гемодинаміки фетоплацентарного комплексу, 

наведені в розділі 5 «Результати лабораторних та інструментальних методів 

дослідження вагітних жінок з істміко-цервікальною недостатністю та 

ановуляторним непліддям в анамнезі» можна було представити не окремими 

таблицями, а однією, адже достовірні відмінності між групами виявлені в 

незначній кількості випадків. і



Під час аналізу дисертаційної роботи виникли наступні запитання, які 

вимагають відповіді дисертанта:

1. Які відмінності були виявлені при аналізі перебігу вагітності, пологів та 

перинатальних наслідків в залежності від способу настання вагітності у жінок 

із ановуляторним непліддям?

2. Які методики допоміжних репродуктивних технологій застосовувалися у 

обстежених вами жінок?

3 .3 якою періодичністю, на Вашу думку, необхідно проводити мікробіологічні 

дослідження піхвового середовища у жінок з акушерським песарієм та швом 

на шийці матки?

п  •  •  •  • • •Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.

Дисертаційна робота Перхулин Оксани Мирославівни на тему 

«Профілактика невиношування вагітності, ускладненої істміко-цервікальною 

недостатністю, у жінок з ановуляторним непліддям», яка виконана під 

керівництвом доктора медичних наук, професора Геник Наталії Іванівни і 

подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 

Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина слід кваліфікувати як 

закінчену науково-дослідну роботу, яка містить нове вирішення наукової 

задачі щодо зниження частоти акушерських та перинатальних ускладнень у 

жінок із групи ризику невиношування вагітності, ускладненої істміко- 

цервікальною недостатністю, на основі вивчення гормонального фону, 

мікробіоценозу статевих шляхів, функціонального стану шийки матки та 

фетоплацентарного комплексу у осіб з непліддям, пов’язаним з ановуляцією, 

шляхом удосконалення комплексу діагностичних та лікувально- 

профілактичних заходів. Результати роботи мають суттєве наукове та 

практичне значення для медичної науки. Представлена дисертація за своєю 

актуальністю, ґрунтовністю наукових положень, науковою новизною, 

практичним значенням, висновками та рекомендаціями відповідає вимогам п. 

10 Постанови Кабінету Міністрів України № 167 «Про проведення



експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06 березня 2019 

року щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії, а її 

автор заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії галузі 

знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина.
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