
ВІДГУК

офіційного опонента завідувача кафедри акушерства та гінекології 

Буковинського державного медичного університету МОЗ України, 

доктора медичних наук, професора Юзька Олександра Михайловича 

на дисертаційну роботу Перхулин Оксани Мирославівни 

«Профілактика невиношування вагітності, ускладненої істміко- 

цервікальною недостатністю, у жінок з ановуляторним непліддям», 

подану до захисту на набуття наукового ступеня доктора філософії 

в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина

Актуальність обраної теми дисертаційної роботи. В останні роки 

проблема непліддя набула багатогранного характеру, охоплюючи не тільки 

медичну сторону. На жаль, патогенетичні механізми виникнення патології є 

достатньо складними та потребують тривалих, і не завжди результативних, 

зусиль для їх розв’язання як в цілому, так і у випадку кожної конкретної 

пацієнтки. Непліддя давно вже перестало бути важливим для вирішення 

питанням тільки гінекологів та репродуктологів. Акушерська практика 

стикається з новими викликами перебігу вагітності, пологів та 

перинатального періоду у жінок, які завагітніли після лікування непліддя, 

серед яких на першому місці є невиношування вагітності.

Не менш значимим постає і соціальна сторона проблеми непліддя. Це 

обумовлено не тільки демографічним станом, але і значними соціальними, 

фінансовими, людськими ресурсами, які необхідні для покращення якості 

життя сімей, що стикнулись із непліддям.

Саме тому, комплексне дослідження перебігу вагітності, яка виникла 

на фоні лікування непліддя та ускладнилась істміко-цервікальною 

недостатністю, з врахуванням прогностичних факторів виникнення



невиношування вагітності та раннє їх виявлення є актуальним та може 

сприяти попередженню негативних акушерських та перинатальних наслідків.

Враховуючи вище вказане, дисертаційна робота О. М. Перхулин, яка 

присвячена важливому питанню профілактики невиношування вагітності, 

ускладненої істміко-цервікальною недостатністю, у жінок з ановуляторним 

непліддям, є актуальною, і дослідження, проведені в цьому напрямку є 

перспективними як для теоретичної, так і практичної медицини. 

Комплексний підхід вивчення даної проблеми дозволяє оптимізувати 

лікувально-профілактичні заходи у вагітних з ановуляторним непліддям в 

анамнезі, які входять до групи ризику невиношування.

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

грантами. Дисертаційна робота є фрагментом двох науково-дослідних 

робот: кафедри акушерства та гінекології ім. І. Д. Ланового Івано- 

Франківського національного медичного університету «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 0121Ш09269) та 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 0117и001669). Дисертант є 

співвиконавцем зазначених тем та виконавцем одного із фрагментів.

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Проведено комплексне обстеження 120 

вагітних жінок з істміко-цервікальною недостатністю та ановуляторним 

непліддям в анамнезі, 30 вагітних після лікування ановуляторного непліддя 

та факторами ризику виникнення істміко-цервікальної недостатності та ЗО



вагітних із спонтанною вагітністю без істміко-цервікальної недостатності. 

Ретроспективний аналіз базується на використанні 308 медичних карт хворих 

з різним репродуктивним анамнезом та наявністю або відсутністю істміко- 

цервікальної недостатності. Це свідчить про наявність достатнього матеріалу 

для виконання дисертаційної роботи, що дозволило підійти до виконання 

мети дослідження. Крім того, реалізації мети та чітко сформульованих 

завдань роботи сприяло комплексне обстеження хворих, яке включало 

наступні методи: анамнестичні, клінічні, інструментальні (ультразвукове 

дослідження, еластографія, доплерометрія), імуноферметний (визначення 

гормональних показників вагітності), мікробіологічні, а також статистичні.

Дизайн дослідження є логічним, вказує на послідовність етапів роботи 

та обґрунтованість виконання наступного етапу, враховуючи результат 

попередніх.

Таким чином, науковий та методичний рівень дисертації є високим, а 

вибірка для проведення дослідження репрезентативною, що разом із 

комплексним підходом застосування сучасних методів дослідження та 

використання статистичної обробки матеріалів дозволили зробити науково- 

обгрунтовані та достовірні висновки та практичні рекомендації.

Комітетом з біоетики Івано-франківського національного медичного 

університету (протокол № 121/21 від 13.05.2021 р.) засвідчено, що проведені 

дослідження не суперечать міжнародним біоетичним та правовим нормам 

Гельсінської декларації, Конвенції Ради Європи про права людини та 

біомедицину та відповідних Законів України.

Наукова новизна отриманих результатів. До основних результатів 

роботи, які визначають її наукову новизну, потрібно віднести вивчення 

чинників формування істміко-цервікальної недостатності у жінок з 

ановуляторним непліддям.



Наукове дослідження доповнює знання про гормональний стан, 

мікробіоценоз піхви, функціонування фетоплацентарного комплексу при 

істміко-цервікальній недостатності у хворих, які завагітніли після лікування 

непліддя, пов’язаного з ановуляцією.

Здобувачем за допомогою методики компресійної еластографії 

вперше продемонстровані зміни щільності тканини шийки матки у даної 

категорії хворих, проведено оцінку та перспективу формування груп ризику 

невиношування вагітності.

Автором розроблено оптимізований комплекс заходів ведення жінок з 

істміко-цервікальною недостатністю та ановуляторним непліддям в анамнезі 

та показання для проведення профілактичної корекції невиношування 

вагітності у вагітних високого ризику.

Повнота викладу основного змісту дисертації в опублікованих 

працях у наукових та фахових виданнях. За матеріалами дисертаційної 

роботи опубліковано 12 робіт, в тому числі 6 статей: 5 статей у фахових 

наукових виданнях України, одна з яких в журналі категорії А та індексацією 

в базі Web of Science, одна стаття в журналі, що входить до міжнародної 

науко-метричної бази Scopus та 6 публікацій у вигляді тез.

Практичне значення отриманих результатів. Дисертантом 

запропоновано для практичної діяльності закладів охорони здоров’я 

акушерсько-гінекологічного профілю сучасний підхід оптимізованих заходів 

ведення вагітності при істміко-цервікальній недостатності у жінок з 

ановуляторним непліддям. Ці заходи включають як тактику ведення вагітних 

з істміко-цервікальною недостатністю, яка враховує зміни гормонального 

статусу, фетоплацентарного комплексу та мікробіоценозу піхви, що 

сприяють розвитку негативних акушерських та перинатальних наслідків, так



і формування груп ризику виникнення порушення обтураційної функції 

шийки матки у жінок із короткою шийкою матки після запліднення in vitro.

Оцінка змісту та оформлення дисертації, аналіз її розділів.

Дисертаційна робота викладена на 249 сторінках (основний текст становить 

161 сторінка) та включає наступні розділи: анотацію, вступ, огляд літератури, 

матеріали та методи дослідження, чотири розділи власних досліджень, аналіз 

та узагальнення результатів дослідження, висновки, практичні рекомендації, 

список використаних джерел (загальна кількість -  221, з них 47 -  кирилицею 

та 174 -  латиницею), додатки. Дисертація містить 58 таблиць та 35 рисунків.

У вступі дисертант в достатній мірі обґрунтовує актуальність теми 

роботи, її зв’язок з науковими програмами, планами, темами, грантами, 

вказує мету та завдання, предмет та об’єкт дослідження, описує наукову 

новизну і практичну значущість роботи, перераховує наукові публікації та 

форуми, на яких були представлені матеріали дисертації, наводить структуру 

роботи.

У розділі 1 подано погляди вітчизняних та закордонних науковців на 

проблему невиношування вагітності, передчасних пологів, а також непліддя і 

його значення в перебігу гестаційного періоду. Розділ складається з п’яти 

підрозділів, у яких автором розглянуто питання істміко-цервікальної 

недостатності, суперечливі підходи до діагностики патології та застосування 

нових діагностичних та прогностичних методик, значення репродуктивної 

функції в ґенезі невиношування вагітності та його профілактики. Дисертант 

показав добре орієнтування в сучасній науці, яка освітлює проблему, що 

досліджується. Позитивним є використання аналізу протоколів світових 

товариств з акушерства та гінекології з даного питання.

У розділі 2 “Матеріали і методи дослідження”, який складається з двох 

підрозділів, автором представлено дизайн дослідження, наведені групи та 

підгрупи обстежених, критерії включення та виключення пацієнтів. Для



досягнення поставленої мети та вирішення завдань дисертаційної роботи

О.М.Перхулин методично правильно обрала сучасні інформативні методи 

клінічних, інструментальних (ультразвукове обстеження, доплерометрія, 

еластографія) досліджень, оцінки гормонального статусу, мікробіоценозу 

піхви, статистичної обробки медичної інформації. Обсяг клінічного 

матеріалу є достатнім. Усе разом дозволило отримати достовірні результати. 

В розділі представлено оптимізований підхід ведення вагітності при істміко- 

цервікальній недостатності у жінок з непліддям, пов’язаним з ановуляцією, 

що відповідає нормативним документам.

Розділ 3 присвячений ретроспективному аналізу медичної документації 

вагітних з істміко-цервікальною недостатністю, які завагітніли спонтанно або 

після лікування ановуляторного непліддя, а також жінок з ановуляторним 

непліддям в анамнезі та здорових вагітних. При аналізі матеріалу автором 

встановлено основні чинники ризику формування патології обтураційної 

функції шийки матки при вагітності у жінок з ановуляторним непліддям, що 

дозволило сформувати групи ризику невиношування вагітності у цих хворих.

Розділ 4 демонструє детальну клінічну характеристику жінок з істміко- 

цервікальною недостатністю, які завагітніли після консервативного 

лікування ановуляторного непліддя та запліднення in vitro, який 

підкріплений статистичними показниками. Отримані дані щодо параметрів 

репродуктивної функції у даної категорії хворих є інформативними.

У розділі 5 представлені результати лабораторних та інструментальних 

методів дослідження. Клінічний аналіз перебігу вагітності, пологів є 

детальним. Заслуговують на увагу дані компресійної еластографії тканини 

шийки матки у вагітних з істміко-цервікальною недостатністю та 

ановуляторним непліддям в анамнезі, отримані автором в ході виконання 

дослідження. Встановлені порушення гормонального статусу, 

мікробіоцинозу піхвового середовища, стану фетоплацентарного комплексу в 

другому та третьому триместрах вагітності.



У розділі 6 проведено аналіз динаміки концентрації гормонів, змін 

показників мікробіоти піхви, доплерометричних параметрів судин 

фетоплацентарного комплексу, клінічного перебігу вагітності, пологів, аналіз 

акушерських та перинатальних ускладнень на фоні різних підходів ведення 

вагітності. Застосування удосконалених автором оптимізованих 

діагностичних та лікувально-профілактичних заходів дозволяє підвищити 

ефективність корекції гормонального дисбалансу, швидше відновити 

нормоценоз піхви, зменшити частоту акушерських та перинатальних 

ускладнень. Це дає підстави рекомендувати оптимізований комплекс заходів 

для широкого використання в практичній діяльності.

У розділі 7 автором представлено всебічний та ґрунтовний аналіз 

результатів дисертаційної роботи, які порівнюються з даними наукових 

публікацій останніх років. При цьому детально висвітлено актуальність, 

новизну, теоретичне та практичне значення отриманих результатів. В розділі 

повністю відображені та обґрунтовані основні наукові положення, які 

сформульовані автором.

Висновки, наведені в дисертації, повністю відображають зміст 

дослідження, статистично достовірні, відповідають завданням дисертаційної 

роботи і вказують на досягнення поставленої мети. Практичні рекомендації 

можуть бути впровадженні в практичну діяльність системи охорони здоров’я.

Особистий внесок здобувана в одержанні наукових результатів, що 

виносяться на захист. Дисертаційна робота є самостійним науковим 

дослідженням. Автором особисто проведено моніторинг бібліографічних 

джерел, на основі чого розроблено основні положення дисертаційної роботи, 

обрано методики дослідження. Проведено ретроспективний аналіз та на 

основі заключних позицій сформульовано групи вибірок, здійснено 

обстеження пацієнток, опрацьовано та проаналізовано, статистично



оформлено отримані результати, написано усі розділи роботи та 

підготовлено публікації до друку.

Дані про відсутність текстових запозичень та порушень академічної 

доброчесності (академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, 

фальсифікації). За результатами перевірки та аналізу матеріалів дисертації 

не було виявлено ознак академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації, 

фальсифікації. Текст представлених матеріалів дисертації Перхулин Оксани 

Мирославівни на тему «Профілактика невиношування вагітності, 

ускладненої істміко-цервікальною недостатністю, у жінок з ановуляторним 

непліддям» є оригінальним і становить 96 %. Дисертація та наявні за її темою 

публікації не містять академічного плагіату.

Рекомендації щодо використання результатів дослідження.

Результати дисертаційної роботи можуть бути широко застосовані в практиці 

лікарів акушер-гінекологів -  роботі відділень репродуктивних технологій, 

жіночих консультацій, пологових відділень. Теоретичні положення 

дисертації можна рекомендувати до включення в лекційний матеріал та 

матеріал практичних занять для студентів, лікарів-інтернів та лікарів 

курсантів кафедр акушерсько-гінекологічного профілю.

Недоліки дисертаційної роботи щодо змісту та оформлення.

Принципових зауважень щодо змісту та оформлення дисертаційної 

роботи не виникло. Проте, є наступні недоліки:

1. Мають місце окремі стилістичні та орфографічні неточності, невдалі 

фразеологічні вирази та повторення.

2. У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» надто 

детально подано аналіз актуальності проблеми, що досліджується, так як, 

дане питання широко представлено в розділі «Сучасна концепція проблеми



невиношування вагітності, що виникає на фоні істміко-цервікальної 

недостатності, з врахуванням репродуктивного анамнезу».

У ході ознайомлення з рукописом дисертаційної роботи виникли 

наступні запитання до автора:

1) Які основні патогенетичні механізми виникнення істміко- 

цервікальної недостатності у вагітних з ановуляторним непліддям?

2) Які конкретні дані були встановлені Вами щодо порушення 

гормонального балансу? Як Ви можете пояснити вказані відхилення?

3) Чи є необхідною корекція підвищених концентрацій пролактину 

та кортизолу в другому та третьому триместрах вагітності у жінок з істміко- 

цервікальною недостатністю, які завагітніли після лікування ановуляторного 

непліддя за допомогою запліднення in vitro?

ВИСНОВОК

Дисертаційна робота Перхулин Оксани Мирославівни на тему 

«Профілактика невиношування вагітності, ускладненої істміко-цервікальною 

недостатністю, у жінок з ановуляторним непліддям», яка виконана на кафедрі 

акушерства та гінекології ім. І.Д.Ланового Івано-Франківського 

національного медичного університету 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 є завершеною науково-обгрунтованою 

дисертаційною працею, яка має наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення, що вирішують задачу -  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.

За актуальністю теми дослідження, високим практично-науковим 

рівнем, достатньою обґрунтованістю наукових положень, науковою 

новизною, отриманими результатами дослідження та висновками 

дисертаційна робота О.М.Перхулин повністю 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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