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Обгрунтування вибору теми дослідження. Актуальність вибраного 

автором напрямку наукового дослідження пов’язана, перш за все, із високою 

частотою інфертильності, звиклого невиношування та менометрорагій, 

поєднаних з внутрішньоматковою патологією. У структурі маткового 

чинника інфертильності найбільш часто зустрічаються поліпоз ендометрію 

(32 %), субмукозна міома матки (3 %), синехії (3-10 %), гіперплазія 

ендометрію (12-25 %), внутрішньоматкові перегородки (0,5-1,2 %). Частота 

жіночого безпліддя маткового генезу, за даними вітчизняних і зарубіжних 

літературних джерел, відмічена у 46-67 % випадках, і половина з них 

приходиться на жінок репродуктивного віку. Найбільш  частою причиною 

безпліддя та невдач у програмах ІУТ є інфекційний фактор, що приводить до 

розвитку хронічного ендометриту, поширеність якого коливається від 10 до 

68 %. Така частота даної патології пов’язана із певними труднощ ами у 

діагностиці, з неоднозначною клінічною та морфологічною верифікацією 

захворювання. Пошкоджуюча дія інфекційного та травмуючого чинників 

формують патологічні зміни в ендометрії і міометрії, супроводжуються 

порушенням рецепторного апарату матки, що обумовлює дефекти



імплантації та розвиток безпліддя, а відсутність повноцінної реабілітації та 

прегравідарної підготовки замикає порочне коло звиклого невиношування та 

репродуктивних втрат більше, ніж у 70 % випадків. Але, незважаючи на 

велику кількість наукових досліджень, проведених у напрямку вивчення 

патології імплантації, пов’язаної із внутріш ньоматковим чинником, на 

сьогодні існує низка важливих невирішених питань. На відміну від більш 

вичерпно досліджених форм, по багатьох із яких є міжнародні консенсуси (як 

приклад, гіперплазія ендометрію) у вигляді рекомендацій із алгоритмів 

діагностики, стосовно генезу хронічного гіпопластичного ендометриту та 

структурно-функціональних особливостей ендометрію при

внутріш ньоматковій адгезії відсутня єдина точка зору на кількісний та 

якісний діапазони діагностичних критеріїв. Неоднозначність кореляції 

клінічних, ехографічних і гістологічних характеристик довершують 

вірогідність діагностичних помилок, тому увагу спеціалістів необхідно 

загострити на гістопатичних та імуногістохімічних особливостях кожного 

варіанту. Вивчення питання вибору методу оперативного лікування при 

внутрішньоматковій патології, зменшення інвазивності гістероскопічних 

втручань, перспектива використання мініінвазивної амбулаторної ендоскопії 

та інноваційних технік деструкції, як один із шляхів швидкої реабілітації 

репродуктивної функції жінки -  ще один напрямок наукових пошуків при 

даній нозології.

Дане дослідження присвячене удосконаленню лікувально- 

діагностичних та профілактично-реабілітаційних заходів корекції 

морфофункціонального стану ендометрію при різних клінічних формах його 

патологічних змін -  хронічному ендометриті, врутріш ньоматкових синехіях 

та гіперплазії і поліпозу, що є актуальним на сьогодні завданням, як у 

медичному, так і у соціальному аспектах.

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

Дисертаційна робота виконувалася як фрагмент комплексної науково- 

дослідної роботи Івано-Ф ранківського національного медичного



університету М ОЗ України «Клінічне і медико-соціальне обґрунтування 

ефективних методів збереження та відновлення репродуктивного здоров’я 

жінки при акуш ерській та гінекологічній патології» (№ державної реєстрації 

011411005593, терміни виконання 2014-2018 рр.), де здобувач є

співвиконавцем.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, достовірність одержаних 

результатів є високі, що підтверджується достатнім обсягом джерел 

інформації, адекватною сучасною статистичною обробкою даних, що 

дозволило отримати результати високого ступеню вірогідності для 

розв’язання поставлених завдань і досягнення мети дослідження. Всі наукові 

положення, висновки та практичні рекомендації повністю обґрунтовані 

даними обстеження 90 пацієнток з різними формами внутрішньоматкової 

патології. Контрольну групу склали 30 практично здорових осіб без 

гінекологічної та соматичної патології. Здобувачем проведено комплекс 

клінічних, біохімічних, інструментальних досліджень, використано методи 

ультразвукової діагностики та доплерометрії кровообігу органів малого тазу, 

здійснено порівняння отриманих даних із результатами лабораторних 

методів, оцінкою окремих параметрів метаболічного гомеостазу, маркерів 

неоангіогенезу, імуногістохімічних критеріїв, на підставі чого було 

представлено ряд висновків та практичних рекомендацій для впровадження 

диференційованого підходу лікування та реабілітаційних заходів при різних 

формах патології ендометрію. М етоди дослідження, які були використані в 

роботі, є інформативними, сучасними та адекватними завданням 

дослідження. Представлені таблиці та рисунки -  переконливі. Проведено 

ретельний аналіз результатів дослідження на підставі статистичної обробки 

матеріалу відповідно до міжнародних рекомендацій за допомогою 

параметричних та непараметричних методів варіаційної статистики, а також 

кореляційного аналізу, для яких використовували сучасні ліцензійні 

комп’ютерні програми. Обраний дисертаційний дизайн, методичний апарат



дослідження дозволили забезпечити репрезентативність даних, отримати 

достовірні результати, вирішити поставлені завдання і досягти мети. 

Сучасний інноваційний підхід щодо оформлення клінічного дослідного 

матеріалу у вигляді електронної бази даних в подальшому дозволив 

проводити дослідження на високому доказовому рівні та отримати 

оригінальні і вірогідні результати. Висновки конкретні і повністю 

підтверджуються результатами дослідження, а наукові положення та 

рекомендації є обгрунтовані. Таким чином, оцінка достовірності наукових 

результатів дослідження підтверджується репрезентативною кількістю 

досліджень. Багатоплановість методичних підходів, застосованих автором 

для досягнення мети, гарантує абсолютну доброякісність та високу 

достовірність отриманої наукової інформації. Вірогідність отриманих 

результатів та висновків роботи забезпечено різносторонньою статистичною 

обробкою та репрезентативністю створених груп спостереження, 

аргументованістю вибору об’єкта та предмета дослідження, чітким 

літературним обґрунтуванням.

Комітетом з біоетики Івано-Ф ранківського національного медичного 

університету (протокол № 119\21 від 24.02.2021 р.) засвідчено, що проведені 

дослідження не суперечать основним міжнародним біоетичним та правовим 

нормам Гельсінської декларації, Конвенції Ради Європи про права людини та 

біомедицину та відповідних Законів України.

Наукова новизна, значення одержаних результатів для науки і 

практики. Розглядаючи питання наукової новизни поданої дисертаційної 

роботи необхідно відзначити наступне. Автором вперше представлено 

характеристику параметрів порушення репродуктивного здоров’я, відмічено 

збільшення частки симптомів хронічного тазового болю, 

передменструального синдрому, альгодисменореї, виявлено особливості 

порушення менструальної та репродуктивної функції, у порівняльному 

аспекті проведено оцінку ранніх і віддалених наслідків внутрішньоматкових 

лікувально-діагностичних втручань, що дозволило науково обґрунтувати



необхідність удосконалення лікувально-профілактичних і реабілітаційних 

заходів. Ц ікавими у науково-практичному аспекті є отримані автором дані 

щодо асоціації зростання частки ретенційних утворів яєчників із рецидивом 

гіперпластичного процесу у 29,4 % спостережень, представлено терміни їх 

можливої верифікації (до 6 місяців після оперативних втручань) і тривалої 

персистенції (більше року).

Безсумнівно цінним у науковому плані є виділені фактори ризику 

внутріш ньо-маткової патології: коморбідність гінекологічних захворювань, 

висока частота сальпінгооофоритів, багаторазові артифіціальні аборти, 

висока кратність діагностичних операцій та репродуктивних маніпуляцій, 

зростання частки істинних пухлин та ретенційних утворів яєчників, 

дисметаболічні порушення та ожиріння, а також поєднання патології 

ендометрію з міомою матки (13,1 %), ендометріозом (38,2 %), синдромом 

полікістозних яєчників (21,0 %) та статистично достовірні з використанням 

програми відношення шансів отримані результати.

Отримані результати дозволили автору розробити, апробувати та 

впровадити у практику лікувально-профілактичний комплекс, що включає 

використання мініінвазивної офісної гістероскопії та лазерної терапії, 

оптимізувати програму реабілітаційних заходів та преконцепційної 

підготовки, що дозволило підвищити функціональну здатність 

репродуктивної системи у жінок з патологією ендометрію, покращити 

репродуктивний прогноз, а також знизити частоту рецидивів.

Практичне значення роботи полягає у наступному. Автором 

розширені прогностичні критерії порушень гормонального, ендотеліального 

статусів, використання сонографічних ознак хронічної альтерації 

ендометрію, імуногістохімічних маркерів та рівнів проангіогенних факторів 

росту для своєчасної діагностики та диференційованого підходу до вибору 

методу корекції структурно функціональних змін ендометрію у жінок з 

різними формами патології. Автором підкреслено, що селективне 

використання методів діагностики, які мають найбільшу прогностичну



значимість дозволить виключити малоефективні методи діагностики та 

скоротити тривалість обстеження для визначення остаточного діагнозу та 

вибору найбільш ефективної відповідної лікувальної тактики.

Здобувачем обгрунтовано необхідність персоніфікованого вибору 

комплексу лікувально-профілактичних заходів з позицій синдромально- 

структурованого підходу у даної категорії жінок, та , на основі проведених 

досліджень оцінено ефективність запропонованих лікувально- 

профілактичних програм, представлено доцільність та безпечність 

використання у групі пацієнток з нереалізованою репродуктивною функцією 

стаціонарзамісних мініінвазивних хірургічних технік як для діагностики, так 

і лікування різних форм патології ендометрію, перш за все при відсутності її 

достовірних ехо-ознак.

Про практичну значимість дослідження свідчить той факт, що його 

результати впроваджені в практику роботи наступних лікувальних установах: 

ДЗ «Прикарпатський центр репродукції людини», клініки репродуктивної 

медицини «Екстрамед» м. Івано-Франківськ, гінекологічних відділень КНП 

«М іський клінічний перинатальний центр Івано-Ф ранківського міської 

ради», центру планування сім'ї КНП «Івано-Ф ранківський обласний 

перинатальний центр Івано-Ф ранківської обласної ради», лікувальних 

закладів Тернопільської, Чернівецької та Київської областей.

Основні положення дисертаційної роботи також використовуються в 

навчальному процесі при підготовці лекцій, семінарських занять, майстер- 

класів та впроваджені на навчально-педагогічний процес на кафедрі 

акушерства та гінекології ім. І. Д. Ланового та кафедрі акушерства та 

гінекології післядипломної освіти Івано-Ф ранківського національного 

медичного університету.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження доповідалися та обговорювалися на 8 науково-практичних 

конференціях, з яких 6 -  міжнародного рівня, зокрема: на Пленумі Асоціації 

акуш ерів-гінекологів України «Репродуктивне здоров’я в Україні: тенденції,



досягнення, виклики та пріоритети» (Київ, 2018); «Акушерство та 

гінекологія: актуальні та дискусійні питання» (Київ, 2019), III науково- 

практичній конференції «Новітні технології в акушерстві, гінекології та 

перинатології» (Запоріжжя, 2019), науково-практичних конференціях 

«Контраверсії в сучасному акушерстві: прееклампсія та передчасні пологи» 

(Київ, 2019), «Актуальні питання педіатрії, акуш ерства та гінекології» 

(Тернопіль, 2018, 2019, 2020, 2021 рр.), на Всеукраїнській науково- 

практичній конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в 

акушерстві та гінекології: від науки до практики» (Буковель, 2019).

Оцінка змісту дисертації, зауваження щодо оформлення. 

Дисертаційна робота Околох Ониека Гібсон на тему «Відновлення 

репродуктивного здоров’я у жінок з внутріш ньоматковою патологією» 

написана українською мовою і викладена на 217 сторінках друкованого 

тексту, з яких 167 сторінок -  основний текст. Побудована за традиційною 

схемою і складається із вступу, огляду літератури, опису методів 

дослідження, чотирьох розділів власних досліджень, узагальнення отриманих 

результатів, висновків, практичних рекомендацій. Список використаних 

джерел містить 299 найменувань: з них 110 - іноземні, більше 50 % джерел 

опубліковані за останні 5 років. Дисертація ілюстрована 25 таблицями та 35 

рисунками.

Анотація представлена коротким узагальненим викладом основного 

змісту дисертаційної роботи на двох мовах (державною та англійською), 

складеним відповідно до вимог і рекомендацій.

М ета дослідження полягає у покращенні параметрів репродуктивного 

здоров’я та пошуку шляхів зменшення частки невиношування у жінок з 

патологією ендометрію шляхом впровадження науково-обгрунтованого 

комплексу лікувально-реабілітаційних заходів та оптимізації прегравідарної 

підготовки.

У вступі, який викладений на 8 сторінках, автором дисертаційної 

роботи обґрунтовано та логічно представлено дані щодо актуальності теми,



сформульовано основну мету, 6 завдань дослідження, що забезпечили 

досягнення цієї мети, визначено наукову новизну і практичну значимість 

одержаних результатів, особистий внесок, наведено дані про оприлюднення 

матеріалів роботи, відомості щодо апробації результатів дослідження та 

публікацій за темою своєї дисертаційної роботи, вказано на зв ’язок обраної 

теми з науково-дослідною роботою кафедри. Для виріш ення завдань роботи 

дисертантом було застосовано адекватний і достатній комплекс методів 

дослідження: загально-клінічні, лабораторні, інструментальні та

статистичний. Це дозволило отримати об ’єктивні, достовірні і переконливі 

дані щодо особливостей перебігу, ранньої діагностики, реабілітації та 

лікування патології ендометрію.

Зауваження: відсутні.

Розділ 1 «М атковий фактор як один з провідних чинників порушення 

репродуктивного здоров’я. Сучасний стан проблеми діагностики та 

профілактики безпліддя і невиношування, обумовленого ендометріальними 

причинами (огляд літератури)» висвітлений на 27 сторінках, містить З 

підрозділи, в яких на підставі детального аналізу літературних джерел 

наведено частоту цієї патології, надано інформацію про сучасні погляди на 

причини розвитку безпліддя, проаналізовано підходи до подолання 

проблеми, наведено дані про ефективність хірургічних технік та різних 

методів лікування. Автор показав добре знання вітчизняної та зарубіжної 

літератури з цього питання, та досить повно висвітлив стан проблеми. Даний 

розділ добре сприймається та відповідає сучасним вимогам. В літературному 

огляді дисертантом проаналізовано сучасні уявлення, теоретичні та 

практичні здобутки, а також висвітлено прогалини, які потребують 

подальшого вивчення стосовно теми дослідження. Автор в деталях 

представив вітчизняні та світові тенденції в даному напрямку, звертаючись 

як до класичних робіт, так і до новітніх здобутків у галузі. Наведені дані 

літератури логічно обґрунтовують актуальність, наукову новизну і наукове 

значення тематики та завдань дисертаційного дослідження. М атеріали



розділу викладені в доступній формі. Кожен із підрозділів завершується 

коротким підсумком, де автор підкреслює ключові моменти, що в них 

висвітлені. Завершеність літературного огляду дозволила автору зробити 

коротке резюме, яке демонструє направленість подальш их наукових пошуків.

Зауваження: відсутні.

Другий розділ «М атеріали і методи дослідження» викладено на 16 

сторінках, ілюстрований 3 рисунками, структурований на два підрозділи. 

Автор наводить етапність дизайну дослідження, клінічну характеристику 

пацієнтів, їх розподіл на окремі групи, детально розкриває суть клінічних і 

додаткових методів обстеження на кожному його етапі та їхнє практичне 

значення, надає схеми призначення препаратів та їхню характеристику. 

Наведено діагностичні критерії позолотій, які описуються в роботі, 

приведено перелік критеріїв включення та невключения пацієнток у 

дослідження, а також вичерпну інформацію щодо клінічного та лабораторно- 

інструментального забезпечення дисертаційної роботи. Наведені основні 

методологічні підходи, вибір матеріалу і методик повністю відповідає меті і 

завданням роботи та принципам доказової медицини.

Зауваження: детально описано загальновідомі методики, достатніми 

були б посилання на них.

Розділ 3 «Особливості репродуктивного здоров’я у жінок з патологією 

ендометрію. Основні чинники зниження репродуктивного потенціалу» 

викладений на 35 сторінках, ілюстрований 13 таблицями та 14 рисунки. У 

даному розділі представлено результати ретроспективного аналізу 2680 

зразків медичної документації. Слід вказати, що такий великий об’єм 

цифрового матеріалу вдалося опрацювати із використанням сучасних 

електронних карт та чітким методичним підходом щодо вибору запитань, які 

потребували аналізу. Проведено оцінку гінекологічного, репродуктивного, 

соматичного анамнезу та соціального стану. Проаналізовано гормональний 

фон, дані УЗД картин тазових органів та використані протоколи лікування. 

Крім цього, у даному розділі представлено результати клініко-



інструментального обстеження сформованих шляхом репрезентативної 

вибірки пацієнток з різними формами патології ендометрію, що дозволило у 

порівняльному аспекті оцінити особливості соматичного та гінекологічного 

анамнезу, параметрів порушення репродуктивного здоров’я, провідних 

чинників ініціації механізмів морфофункціонального порушення структури 

ендометрію та частоти рецидивів, а також провести оцінку перебігу 

вагітності, пологів стану плода, виділивши основні фактори ускладненої 

гестації та репродуктивних втрат. Отримані результати та наступні кроки 

наукового дослідження дозволили автору класифікувати фактори ризику 

зниженого репродуктивного потенціалу у випадку внутрішньоматкового 

фактору інфертильності, що оптимізує формування групи ризику, виділити 

основні порушення параметрів репродуктивного здоров’я, створює 

передумови для розробки критеріїв прогнозування можливих 

репродуктивних невдач та удосконалення лікувально-профілактичних 

програми.

Зауваження: відсутні.

Розділ 4 «Оцінка окремих метаболічних показників та результати 

інструментальних методів дослідження гемодинаміки органів малого тазу та 

структурних параметрів яєчникової тканини у пацієнток з патологією 

ендометрію» займає 17 сторінок, ілюстрований 5 таблицями та 6 рисунками, 

структурований на два підрозділи, автором продемонстровано зменшення об’єму 

яєчникової тканини у групах обстежених жінок у віці після 35 років, на тлі 

підвищення периферичного опору судинного русла яєчників та зменшення 

тканинного кровотоку. Автором підкреслено, що наявність та розвиток 

варикозної хвороби малого тазу та синдрому хронічного тазового болю є 

вагомим чинником ризику гемодинамічних розладів та поруш ення трофіки і 

мікроциркуляції яєчникової тканини, що сприяє розвитку синдрому 

виснаження яєчників, порушення стероїдогенезу, зростання частки 

ановуляторних менструальних циклів, ретенційних утворів і фолікулярних 

кіст - у третини пацієнток, а також розвитку синдрому полікістозних



яєчників. Автором виділено особливості гормонального фону у пацієнток з 

внутрішньоматковими чинниками, серед яких: підвищ ення рівня пролактину, 

зниження рівня прогестерону, гіперандрогенія та високі показники 

естрогенового пулу. Результати проведеного дослідження дозволили автору 

намітити використання профілактичних терапевтичних опцій, спрямованих 

на попередження виснаження стероїдогенезу та відновлення кровотоку в 

яєчникових артеріях і зменшення венозного кровонаповнення в малому тазу, 

що і стало наступним етапом проведеного дослідження.

Зауваження: Суттєвих зауважень до розділу немає.

Розділ 5 «Особливості морфофункціональної характеристики 

ендометрію та інформаційна цінність рівня ростових факторів у пацієнток з 

матковим фактором безпліддя» займає 17 сторінок, ілюстрований 4 

таблицями та 6 рисунками, структурований на три підрозділи, де автором 

представлено не тільки особливості морфологічної, гістологічної та 

ендоскопічної картини з врахуванням форми патології ендометрію, але і нові 

наукові дані, що забезпечені виконанням імуногістохімічного дослідження та 

оцінки рівня окремих ростових факторів у біологічних середовищах. 

Цікавими є результати, що стосуються різнонаправлених механізми 

порушення імплантаційного потенціалу за динамікою зміни концентрації 

судинно-ендотеліального фактору росту у випадку різних клінічних форм 

патології ендометрію, які демонструють виражене зміщення балансу 

судинних факторів росту в сторону зростання концентрації рівня 

антиангіогенних маркерів. Отримані результати статистичних обрахунків 

створили передумови для формування груп ризику щодо прогнозування 

ранніх репродуктивних втрат та невдалих спроб програми ІУ Т: пацієнтки, де 

стан ангіогенезу характеризується незначними відхиленнями та імовірність, 

розвитку і пролонгація вагітності є високими; група жінок, де існують 

дисбаланс механізмів ангіогенезу, що вимагає ретельного моніторингу та 

персоніфікованої корекції; а також група пацієнток, де імовірність ранніх 

репродуктивних втрат та завмирання вагітності є достатньо високою.



За результатами блоку імуногістохімічних досліджень вдалося 

підкреслити наступне: найбільш високий ризик розвитку хронічного 

ендметриту у групах з непліддям маткового походження, що підтверджений 

достовірно високим відсотком виявлення кластер диференціації 138 (С Е  138— 

синдекан), встановлений у випадку зростання кратності внутрішньоматкових 

інструментальних втручань, частих гістероскопічних маніпуляцій ((Ж  26,42; 

СІ: 5,36-64,58), аналогічні результати демонструють у випадку хронічного 

сальпінгооофориту, звиклого невиношування, повторних невдач у програмах 

ІУЕ, поєднання з перитонеальним чинником інфертильності. Визначені зміни 

дозволили оптимізувати діагностичний алгоритм у таких пацієнток.

Зауваження: Суттєвих зауважень до розділу немає.

Розділ 6 «Ефективність впровадження розробленої схеми діагностики 

та корекції функціонального стану ендометрію у пацієнток з 

внутрішньоматковим фактором порушення репродуктивного здоров’я» 

займає 13 сторінок, ілюстрований 3 таблицями та 6 рисунками. Автор 

представив синдромально-патогенетичний підхід при виборі терапевтичних 

опцій, що дозволило добитися не тільки клінічного покращення та зниження 

частки рецидивів, але і зменшення у 3,8 рази патологічних змін ендометрію - 

дисхронозу, розш ирення порожнини матки та неоднорідності структури, 

корекції проангіогенної активності плазми крові, покращенню гемодинаміки 

органів малого тазу. На заверш альному етапі роботи автором 

продемонстровано позитивні ефекти оптимізованої преконцепційної 

програми: зниженням частки патології плацентації та невиношування у 1,8 

рази, передчасних пологів - у 1,9 рази, завмирання вагітності -  у 2,6 рази, а 

також пролонгування вагітності та народження здорових дітей - у 

(75,00±6,53) % випадках проти (50,00±7,35) % - у групі порівняння (р<0,05).

Зауваження: Суттєвих зауважень до розділу немає.

У розділі «Аналіз та узагальнення отриманих результатів» автор 

підводить підсумок наведених у роботі результатів дослідження, докладно і 

доказово пояснюючи найбільш важливі факти і положення, аналізує отримані



результати в контексті світових здобутків, роздумує, приводить аналогії та 

суперечливі дані що містяться в опублікованих працях, обгрунтовує та 

підтверджує важливість зроблених в роботі висновків. Дисертант застосував 

комплексний підхід щодо вивчення проблеми підвищення ефективності 

діагностики, профілактики та лікування патології ендометрію, що дозволило 

йому виділити наступне наукове положення - внутріш ньоматкова патологія є 

багатокомпонентною проблемою, яка вимагає комплексного підходу з 

дотриманням діагностичного модулю, використання офісних гістероскопій, 

наданні переваги малоінвазивним хірургічним технікам та післяопераційної 

реабілітації, а також персоніфікованої програми підготовки ендометрію до 

імплантації. Хотілося б відзначити, що заключний розділ проведених 

досліджень написано в класичному стилі з використанням у порівняльному 

аспекті останніх даних вітчизняної та зарубіжної літератури. Представлені в 

даному розділі матеріали мають безсумнівний теоретичний та практичний 

інтерес.

Результати проведених автором наукових досліджень базуються на 

реальних наукових фактах, повністю відповідають матеріалам первинної 

документації. Висновки, їх 8, відповідають завданням роботи, написані 

конкретно, обґрунтовано, наведені кількісні показники і, загалом, є 

квінтесенцією виконаного дослідження. Висновки вказують на необхідність 

широкого впровадження даних наукових розробок у клінічну практику.

У практичних рекомендаціях чітко обґрунтовано покази до 

використання офісної гістероскопи' та лазерної енергії для лікування різних 

форм внутрішньоматкової патології, перш за все пацієнток з нереалізованою 

репродуктивною функцією, поодинокими поліпами та синехіями І-ІІ ступеню. 

Представлено оригінальні реабілітаційні та лікувальні програми, в основі 

яких лежить індивідуалізований підхід з врахуванням форми патології 

ендометрію, і які будуть прийнятними для використання в умовах 

амбулаторної ланки.

Список використаних джерел літератури включає 299 праць (із них



латиницею -  110), переважно -  видання останніх 5 років, і дозволяє 

об’єктивно охарактеризувати стан розробки даної проблеми у світі.

Повнота викладу результатів дисертації у наукових фахових 

виданнях. М атеріали та основні положення дисертаційної роботи Околох 

Ониека Гібсон повністю представлено у 8 наукових працях, у тому числі: З 

статті - у фахових наукових виданнях, 2 - у  виданнях віднесених до 

наукометричної бази Scopus та Web o f Science, 1 -  у закордонних 

електронних фахових виданнях з імпакт-фактором, 2 тез, з яких 2 є 

матеріалами міжнародних науково-практичних конференцій.

Дані про відсутність текстових запозичень та порушень 

академічної доброчесності (академічного плагіату, самоплагіату, 

фабрикації, фальсифікацї). За результатами перевірки та аналізу матеріалів 

дисертації, не було виявлено ознак академічного плагіату, самоплагіату, 

фабрикації, фальсифікації. Текст представлених матеріалів дисертації Околох 

Ониека Гібсон на тему ««Відновлення репродуктивного здоров’я у жінок з 

внітрішньоматковою патологією» є унікальним на 94,0 %.

Принципових зауважень щодо змісту та оформлення дисертаційної 

роботи немає. Подекуди звертали на себе увагу описки, граматичні та 

стилістичні помилки, проте їх наявність не зменш ує значення та вагомості 

отриманих даних.

Опубліковані праці повністю відображають основний зміст та 

результати дисертаційного дослідження.

В якості дискусії пропоную дисертанту відповісти на такі запитання:

1. Чи були у вашому дослідженні - проспективному або 

ретроспективному - пацієнтки з внутріш ньоматковою патологією без 

провокуючих чинників її виникнення, без згадки про епізоди 

внутріш ньоматкових втручань чи штучних абортів?

2. Які ультразвукові ознаки хронічного ендометриту ви знаєте? Чи 

зменшилася їх частка у динаміці застосування запропонованої терапії?



3. Які параметри порушення репродуктивного здоров’я ви 

відмітили у вашому дослідженні? Прояви яких з них вдалося нівелювати у 

результаті використання запропонованих лікувальних програм?

4. Які віддалені результати вашого дослідження? Чи були у Вашому 

дослідженні проаналізовані випадки настання спонтанних вагітностей через 

рік, два?

Дисертаційна робота Околох Ониека Гібсон на тему «Відновлення 

репродуктивного здоров’я у жінок з внутріш ньоматковою патологією», 

виконана на кафедрі акушерства та гінекології ННІ ПО Івано-франківського 

національного медичного університету є заверш еною науково-дослідною 

роботою, спрямованою на вирішення наукового завдання відновлення 

репродуктивного здоров'я у жінок з внутріш ньоматковою патологією, за 

актуальністю теми, метою і завданнями дослідження, обґрунтованістю та 

достовірністю отриманих результатів, їх науковою новизною і практичною 

значимістю, якістю оформлення та повнотою викладу відповідає вимогам п. 

10 «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії», затвердженого Постановою Кабінету М іністрів України № 167 

від 6 березня 2019 року, а її автор заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора філософії в галузі знань 22 -  Охорона здоров'я, за 

спеціальністю 222 -  М едицина.
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