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офіційного опонента, завідувача кафедри акуш ерства та гінекології 

Б уковинського держ авного медичного університету М О З У країни, доктора  

м едичних наук, професора Ю ЗЬ К О  О лександра М ихайловича на 

дисертаційну роботу О колох О ниека Гібсон «Відновлення репродуктивного  

здор ов ’я у ж інок  з внутріш ньом атковою  патологією », подану на здобуття

наукового ступеня доктора ф ілософ ії  

за спеціальністю  222 -  «М едицина» з галузі знань 22 -  «О хорона здор ов’я»

О бґрунтування вибору теми дослідження. Актуальність вибраного 

автором наукового напряму пов’язана з тим фактом, що вивчення етіологічних та 

патогенетичних механізмів розвитку патології ендометрію обумовлене вагомою 

частотою внутрішньоматкових чинників у структурі причин неплідності у жінок 

репродуктивного віку, порушення репродуктивного здоров’я та розладів 

менструального циклу (від аномальних маткових кровотеч до аменореї та 

опсоменореї). Соціальна значимість внутрішньоматкового фактору обумовлена 

причинно-наслідковим зв ’язком з втратою фертильності та іншими порушеннями 

репродуктивної функції у жінок (невиношування, завмирання вагітності, невдачі 

ДРТ); і у сучасних умовах демографічної кризи визначає необхідність пошуку 

нових ефективних методів діагностики, профілактики та лікування. У жінок з 

безпліддям патологія ендометрію зустрічається у 12 - 68 %, у пацієнток з невдалими 

спробами допоміжних репродуктивних технологій -  зростає до 60 % і більше, а 

частота внутрішньоматкових синехій досягає 23,5 %. Не дивлячись на

використання різних методів та ендоскопічних технік, рецидиви виникають від 

3,1% до 23,5 % випадків. К лінічн і прояви не є патогном онічним и , у певній  мірі 

відображають глибину структурних та функціональних змін у тканині, а у 9-38 %



спостережень клінічні симптоми є відсутні, а захворювання перебігає субклінічно 

та безсимптомно.

Патогенез різних форм внутрішньоматкової  патології  є багатогранним та на 

сьогоднішній день, залишається не до кінця з 'ясованим, формується 

багатофакторним впливом запальних альтерацій, травматичних втручань, 

порушень гормонального,  імунного, генетичного гомеостазу. Заключний діагноз 

внутрішньоматкової  патології  встановлюється на основі ендоскопічних методів, а 

хронічного ендометриту -  за результатами гістологічного дослідження, у зв'язку з 

чим визначення реальної частоти розповсюдження вказаних позолотій є складним 

завданням.

Поряд з тим, на сьогодні питання профілактики та лікування патології 

ендометрію залишаються актуальними та вимагають пильної  уваги з точки зору 

репродуктивних перспектив у пацієнток з даною нозологією. Отже перед 

дослідниками виникає низка завдань, які пов'язані з розробкою нових 

діагностичних алгоритмів, пошуку нових діагностичних маркерів при наявності 

різноманітних форм внутрішньоматкової  патології  та у залежності від стану 

нейроімунноендокринної  системи безплідної  жінки, а також 

морфофункціональної  структури біогітату ендометрію. Тому дисертаційне 

дослідження Околох Ониека Гібсон є вельми актуальним, своєчасним та 

відповідає потребам сучасної  наукової  та практичної медицини.

Зв'язок роботи з науковими програмам и, планами, темами.  

Дисертаційна робота виконувалася як фрагмент комплексної  науково-дослідної  

роботи Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України 

«Клінічне і медико-соціальне обгрунтування ефективних методів збереження та 

відновлення репродуктивного здоров 'я  жінки при акушерській та гінекологічній 

патології» (№ державної  реєстрації 011411005593, терміни виконання 2014-2018 

рр .), де здобувач є співвиконавцем.

О бгрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій забезпечена методологією етапів виконання роботи, належною 

кількістю клінічних спостережень, рівнем й можливостями методів дослідження



з

та статистичної обробки отриманих результатів. Дисертаційна робота має 

грунтовну методологічну основу, проведена з використанням системного підходу 

та з врахуванням багатьох чинників, що забезпечило вирішення поставлених 

завдань. Сформульовані завдання є обгрунтованими, сприяють розкриттю мети 

роботи, а методи їх вирішення є сучасними.  Гак, з метою вивчення 

морфофункціональних структурних особливостей ендометрію та яєчників при 

внутрішньоматковій патології  дисертантом було обстежено 120 пацієнтів, де у 24 

жінок була верифікована гіпопластична форма хронічного ендометриту,  у 32 осіб 

- внутрішньоматкові синехії,  у 34 -  гіперплазія ендометрію. Контрольну групу 

склали ЗО практично здорових осіб. Великий обсяг фактичного матеріалу зумовив 

репрезентативність вибірки. Для вирішення поставлених у роботі завдань автором 

проведені клінічні,  імуноферментні,  імуногістохімічні,  морфологічна та 

інструментальні дослідження. Методи досліджень, обрані автором - достатньо 

інформативні,  відповідають поставленим завданням. Дисертантом послідовно і 

логічно викладено отримані  результати. Ілюстративний матеріал свідчить і 

підтверджує достовірність і значущість проведених досліджень.

Заслуговує на увагу той факт, що висновки й основні наукові положення 

дисертації обґрунтовані,  базуються на адекватній репрезентативній вибірці 

клінічного матеріалу, а достовірність отриманих результатів - на достатній 

кількості спостережень, визначається вибором відповідного поставленим 

завданням о б ’єкту дослідження,  достатністю досліджуваних вибірок. Отримані 

дисертантом наукові положення, висновки та практичні рекомендації  базуються 

на результатах, що були отримані у процесі виконання роботи, достатньо 

аргументовані і адекватні поставленій меті та задачам дослідження, випливають із 

фактичного матеріалу і мають теоретичне і практичне значення, підтверджені 

шляхом математичної  обробки та старанно проведеного статистичного аналізу.

Вище зазначене дозволяє вважати отримані автором результати 

обгрунтованими й вірогідними, а достовірність викладених у даній дисертаційній 

роботі наукових положень та висновків не підлягає сумнівам.



Комітетом з біоетики Івано-Франківського 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 і теоретична цінність дослідження визначається 

результатами проведених досліджень. Так, дисертантом уперше на підставі 

великого ретроспективно-проспективного дослідження отримано нові дані,  які 

дозволили розширити наукову концепцію патогенетичних механізмів порушення 

репродуктивного здоров'я молодих жінок із патологією ендометрію та 

підтверджено багатофакторність складових репродуктивного здоров'я у таких 

пацієнток.

Автором встановлено та підтверджено найбільш вагомі чинники реалізації  

внутрішньоматкового фактору безпліддя та резистентності до існуючих методів 

лікування, таких як, порушення жирового та вуглеводного обміну, наявність 

хронічних запальних процесів органів малого тазу, висока кратність 

внутрішньоматкових втручань та репродуктивних маніпуляцій, а також приведено 

нові дані, які вказують на погіршення репродуктивної функції  у випадку 

поєднання патології  ендометрію з зовнішньо-внутрішнім генітальним 

ендометріозом та синдромом полікістозних яєчників.

Автором уточнено рейтинг ехографічних ознак хронічного ендометриту та 

при різних форма патологі ї  ендометрію та оцінено їх діагностичну значущість.

Цікавими є отримані автором дані щодо взаємозв’язку діагностики 

ретенційних утворів  яєчників (фолікулярних кіст та кіст жовтого тіла) із 

розвитком гіперпластичного процесу ендометрію та його рецидивами. Автором 

відмічено, що ретенційні утвори яєчників асоціюються із рецидивом 

гіперпластичного процесу у 29,4 % спостережень, виникають до 6 місяців після 

оперативних втручань і тривало персистують (більше року).

Дисертантом вперше проведено оцінку імуногістохімічних маркерів 

хронічних запальних змін з різними формами патології  ендометрію, що дозволило



розробити персоніфікований підхід до програми реабілітаційних заходів із 

врахуванням індивідуального ризику маніфестації запальних ускладнень.

Автором вперше у порівняльному аспекті представлено динаміку змін 

основних маркерів  неоангіогенезу, отримано нові дані дисбалансу нро-та 

антиангіогенних ростових факторів та доповнено існуючі дані щодо їх ролі у 

розвитку плацентарної дисфункції  та репродуктивних втрат.

Систематизація отриманих наукових результатів дозволила здобувану 

запропонувати якісну систему реабілітації,  моніторингу та преконцепційної 

підготовки.

П рактичне значення результатів дослідження. Робота, без сумніву, має 

велику практичну значущість. Отримані результати надають наукове 

обгрунтування та визначають критерії  відбору пацієнток з патологією ендометрію 

для хірургічної корекції  з використанням офісної ендоскопії та лазерної енергії. 

Автором чітко визначені покази до даного втручання та розроблено 

персоніфіковані програми реабілітації  і відновлення структурних параметрів 

ендометрію. Автором оптимізовано, апробовано та впроваджено в практику 

програму преконцепційної  підготовки та моніторингу вагітності таких пацієнток.

Проведена дисертантом комплексна оцінка факторів ризику реалізації  

внутрішньоматкової патології , її рецидивування та основних чинників зниження 

репродуктивного потенціалу дозволила розширити діагностичні рамки, надала 

можливість додатково оцінювати ризики, що дасть можливість лікарям акушер- 

гінекологам та регіродуктологам обрати для таких жінок індивідуальних план 

спостереження та вчасно запобігти розвитку патолог ічних станів.

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 КИП «Міський 

клінічний перинатальний центр Івано-Франківського міської ради», центру 

планування сім'ї КИП «Івано-Франківський обласний перинатальний центр Івано-



Франківської  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-Франківського національного медичного університету.

Слід підкреслити також особистий внесок здобувана: розробку основних 

положень дисертаційної  роботи, вибір методів дослідження,  формування груп 

вибірок, контроль відбору та обстеження пацієнток, пошук та обробка даних 

літератури, опрацювання результатів роботи та підготовка тексту наукової праці. 

Внесок співавторів чітко охарактеризований в дисертації  та спільних публікаціях.

Апробація результатів дисертації та публікації. Результати дисертаційної 

роботи Околох Ониека  Гібсон обговорювались та доповідались на 8 науково- 

практичних конференціях та представлені 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 

технологі ї  в акушерстві,  гінекології  та перинатології» (Запоріжжя, 2019), науково- 

практичних конференціях «Контраверсі ї  в сучасному акушерстві:  прееклампсія та 

передчасні пологи» (Київ, 2019), «Актуальні питання педіатрії,  акушерства та 

гінекології» (Тернопіль,  2018, 2019, 2020, 2021 pp.), на Всеукраїнській науково- 

практичній конференції  з м іжнародною участю «Інноваційні технології  в 

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

Оцінка змісту роботи, ї ї  значення в цілому, зауваження щодо  

оформлення. Загальний обсяг роботи викладений на 217 сторінках, основний 

текст становить 167 сторінки. Дисертація побудована за загальноприйнятою 

формою, відповідає встановленим вимогам і складається з вступу, огляду 

літератури, розділу «Матеріали і методи дослідження»,  4 розділів власних 

досліджень, аналізу й узагальнення результатів досліджень, висновків,



практичних рекомендацій,  списку використаних джерел -  299 найменувань (із них 

латиною -  110) та додатків. Дисертація  ілюстрована 25 таблицями та 35 

рисунками.

Вступ викладено на 8 сторінках, у ньому надано інформацію щодо 

актуальності,  зв'язку роботи з науковою тематикою, мети й завдань дослідження,  

об'єкта, предмета та методів дослідження, наукової новизни отриманих 

результатів, практичного значення, особистого внеску здобувана, впровадження 

отриманих результатів, публікації,  структури та обсягу дисертації. Усі складові 

вступу сформульовано доступно і зрозуміло. Мета дослідження чітко 

сформульована та відповідає рівню дисертацій на здобуття доктора філософії.  

Відповідно до мети поставлено 6 завдань для її виконання. Чітке визначення 

предмета та о б ’єкта дослідження, мети, завдань та структури роботи дозволили 

здобувачеві досягти вагомих наукових результатів, які не були розв’язані у 

роботах інших дослідників.  Структурну побудову роботи обрано вдало. Кожен 

розділ власних досліджень закінчується коротким резюме з підсумками 

отриманих результатів та наведенням публікацій здобувана стосовно відповідної 

тематики.

Зауваж ення до розділу відсутні.

Розділ 1 «Матковий 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. Розділ має три підрозділи, де автором 

надано повну характеристику існуючих на сьогодні літературних даних щодо 

стану проблеми внутрішньоматкової  патології  у пацієнток зі зниженим 

репродуктивним потенціалом. Підрозділ 1.1 присвячений сучасним уявлення та 

поглядам на частоту, структуру, діагностику внутрішньоматкової  патології,  

частоту її поєднання з іншими захворюваннями, особливості параметрів 

репродуктивного здоров ’я. Підрозділ 1.2 присвячений особливостям окремих 

параметрів метаболічного гомеостазу та неоангіогенезу, окремим регуляторним 

маркерам та їх ролі у патогенезі імплантаційної недостатності.  Підрозділ 1.3



охоплює характеристику існуючих наукових даних щодо сучасних підходів у 

лікуванні патологі ї  ендометрію, хірургічних технік деструкції,  реабілітаційних 

заходів та програм преконцепційної  підготовки. Проведене дослідження даних 

сучасної наукової  літератури вказує на розуміння Околох Ониека Гібсон 

складності досліджуваної  проблеми, як з теоретичної ,  так і з практичної сторони. 

Автором критично проаналізовано достатню кількість літературних джерел, 

основна більшість з яких є англомовною та представлена за останні 5 років. Огляд 

цікавий, читається легко.

Зауваж ення до розділу відсутні.

Розділ 2 «Матеріали і методи дослідження» розміщено на 16 сторінках, 

ілюстрований 3 рисунками,  структурований на два підрозділи. У даному розділі 

послідовно й максимально вичерпно, методично обгрунтовано дизайн роботи, 

принципи формування вибірки та послідовності дослідження,  представлено схему 

лікування пацієнтів, описано загально-клінічні та спеціальні методики клінічного 

обстеження, лабораторних та інструментальних методів дослідження і 

використані статистичні програми, що відповідають сучасному науковому рівню. 

Обсяг клінічного матеріалу та застосовані методи дослідження є достатніми та 

адекватними для вирішення поставлених задач, а обрані методи лікування 

відповідають нормативним документам.

Зауваж ення до розділу відсутні.

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. Матеріал 

розділу структуровано на три підрозділи, у яких висвітлено структуру та частоту 

патології ендометрію та її вплив на репродуктивне здоров’я за результатами 

ретроспективної частини дослідження, приведено оцінку предикторів  низького 

репродуктивного потенціалу у даної  категорії  жінок, а також подано основні 

параметри репродуктивного здоров’я, особливості соматичної та гінекологічної 

захворюваності,  основні чинники розвитку маткового фактору невиношування та 

безпліддя у випадку патології  ендометрію. У третьому підрозділі представлено



нові наукові дані щодо перебігу вагітності, пологів та стану новонароджених 

уданої категорії  пацієнток. Представлений у даному розділі аналіз даних 

соматичного та акушерсько-г інекологічного анамнезу у пацієнток з різними 

формами патології  ендометрію та пов’язаним непліддям маткового генезу 

дозволив виділити провідні чинники порушення репродуктивної функції:  

багаточисленні аборти, мимовільне переривання вагітності та звикле 

невиношування,  надмірна вага та ожиріння, хронічні джерела інфекції,  перш за 

все хронічні запальні процеси додатків та органів малого тазу, верифікацію 

ретенційних утворів та синдром полікістозних яєчників, інфекції статевих шляхів 

та дисбіоз. Підкреслено вагомість такого фактору, як ініційована ендокринна 

дисфункція зі зростанням частки ановуляторних циклів, гіпоестрогенних станів 

та розладів менструального циклу. У результаті проведеного дослідження вперше 

оцінено перебіг вагітності у даної категорії  пацієнток і підкреслено високу частку 

репродуктивних втат, ретрохоріальних гематом, загрози мимовільного викидня 

та передчасних пологів, що свідчить про формування імплангаційної 

недостатності,  вимагає  пошуку діагностичних маркерів, впровадження 

іноваційних хірургічних технологій та оптимізації  програми преконцепційної  

підготовки.

Зауваж ення до розділу 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, де автором представлено структурні та 

функціональні характеристики яєчників у пацієнток досліджуваних груп, їх 

взаємозв’язок з метаболічним гомеостазом, а також описано особливості 

показників гемодинаміки органів малого тазу у пацієнток досліджуваних груп . 

Завершення даного етапу наукового пошуку дозволило автору оцінити окремі 

параметри метаболічного дисбалансу, порушення гонадотропного синтезу та 

стероїдогенезу, виявити знижений оваріальний резерв у даної  категорії  пацієнток,



що може слугувати прогностичними маркерами негативних наслідків у програмі 

корекції інфертильності.  Поряд з тим, результати проведених досліджень 

констатують у випадку внутрішньоматкової патології  наростання 

гемодинамічних порушень кровотоку в органах малого тазу, низькі параметри 

швидкості кровотоку в артеріях строми яєчника з периовуляторним фолікулом та 

високі індекси судинного опору в базальних артеріях матки у пацієнток з ХЕ та 

так званим «тонким ендометрієм»,  збільшення частки ретенційних утворів 

яєчників у жінок з гіперплазією ендометрію, а також зростання частки хронічного 

венозного кровонаповнення і венозного стазу. Отримані  наукові дані 

обумовлюють доцільність персоніфікованого підходу до вибору компонентів 

реабілітаційної та преконцепційної  програми, із врахуванням необхідності 

покрашення гемодинаміки, поліпшення васкуляризації  тканини органів малого 

тазу, метаболічної  індукцію адекватного стероїдогенезу.

Зауваж ень до розділу відсутні.

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 особливості 

морфологічної характеристику та ендоскопічної картини ендометрію у жінок 

досліджуваних груп, проведено оцінку рівня імуногістохімічних маркерів 

хронічного ендометриту у зразках біоптату ендометрію при різних клінічних 

формах. Окремим напрямком дисертаційного дослідження було вивчення 

динаміки концентрації  окремих ростових (РЮЕ, ІСЕ-1 та УЕСЕ) та 

антиангіогенних факторів  у сироватці крові у пацієнток з внутрішньоматковим 

фактором інфертильності на преконцепційному етапі та у першому триместрі 

вагітності. Здобувачем отримано цікаві дані, які підтверджують, що у 63,6 % 

випадків попереднього помилкового діагнозу при подальшому гістероскопічному 

та імуногістохімічному дослідженні верифікують хронічний ендометрит. 

Результати аналізу динамічних змін ростових факторів  демонструють у випадку 

різних клінічних форм патології  ендометрію різнонаправлені механізми



порушення механізмів неоангіогенезу зі зміщенням балансу судинних факторів 

росту в сторону зростання концентрації  рівня антиангіогенних маркерів (зЕк-І). 

На етапі підготовки до вагітності практично у всіх жінок з хронічним 

ендометритом та у більшої половини - із внутрішньоматковими синехіями 

продемонстровано взаємопов’язані зміни: зниження секреції проангіогенного 

фактору УЕСЕ-1,  найбільш виражене у пацієнток з хронічним ендометритом (у 

Е8 рази), тоді як у випадку гіперплазії  ендометрію та поліпозу, навпаки, - 

активацію патологічного ангіогенезу зі значимо високими рівнями даного 

трансміттера, що є підтвердженням поєднання ендокринного та запального 

характеру патологічних змін, що регулюють ріст та функцію судин трофобласту 

та хоріону. Отримані нові наукові результати на даному етапі дослідження 

дозволило сформувати наукове положення - гемодинамічні порушення та 

персистуюча гіпоксемія на тлі неповноцінного розбалансованого ангіогенезу 

формуються задовго до клінічної маніфестації порушення імплантації та 

невиношування, а отримані  дані щодо динаміки секреції  окремих ростових 

факторів можуть слугувати їх скринінговими маркерами.

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. Даний розділ ілюстративно 

продемонстрував завершальний етап даного наукового дослідження та дозволив 

представити статистичне підтвердження ефективності використання 

запропонованої  програми реабілітаційних заходів та преконцепційної  підготовки, 

а саме покращення параметрів репродуктивного здоров ’я, відновленням 

репродуктивної функції,  зниженням частки патології  плацентації та 

невиношування, передчасних пологів, завмирання вагітності, а також її 

пролонгування вагітності та у 1,5 рази зростання долі живонародження.

У розділі «Аналіз  та узагальнення результатів» наведено обґрунтований 

підсумок дисертаційної  роботи, що висвітлює теоретичну і практичну значимість 

отриманих результатів для наукової  і практичної медицини.  Дисертант зумів у



лаконічному стилі узагальнити та інтерпретувати отримані  дані. У цілому 

матеріали роботи добре проаналізовані та узагальнені.  Форма викладу результатів 

досліджень та наукових положень чітка, логічна та зрозуміла. Розділ аналіз та 

узагальнення отриманих результатів у повні мірі розкриває здатність автора до 

глибокого наукового дослідження та інтерпретації одержаних власних 

результатів.

Зауваж ення до розділу відсутні.

Висновки. Висновки логічно випливають та узагальнюють отримані 

результати дисертаційної  роботи та відображають основні її наукові здобутки. 

Обгрунтованість висновків та їх достовірність обумовлена достатнім за обсягом 

клінічним матеріалом, логічно підібраними методами дослідження,  що 

підтверджено адекватною статистичною обробкою отриманих даних.

Викладені дисертантом практичні рекомендації (їх 5) відображають 

прикладний зміст дисертації  та доступні для практичної  реалізації  у закладах 

охорони здоров'я.

С писок використаних дж ерел літератури складено з 299 найменувань (із 

них латиною -  110), які є інформативними та відповідають основному змісту 

дисертації. Частка літературних джерел за останні 5 роки становить більше 70%.

Повнота викладу результатів дисертації у наукових фахових виданнях. 

Матеріали та основні положення дисертаційної роботи Околох Ониека Гібсон 

повністю представлено у 8 наукових працях, у тому числі: 3 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 поруш ень академічної 

доброчесності (академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації,  

фальсифікацї). За результатами перевірки та аналізу матеріалів дисертації 

Околох Ониека Гібсон не було виявлено ознак академічного плагіату, 

самоплагіату, фабрикації ,  фальсифікації.  Текст представлених матеріалів



дисертації  на тему «Відновлення репродуктивного здоров 'я  у жінок з 

внітрішньоматковою патологією» є унікальним на 94,0 %.

Поряд з незаперечними сторонами дисертації,  а також при наявності 

рішення комплексу важливих наукових та практичних питань, необхідно 

зазначити, що дисертаційна робота Околох Ониека Гібсон немає принципових 

зауважень щодо змісту та оформлення дисертації,  проте зустрічалися поодинокі 

незначні граматичні та стилістичні помилки, третій розділ перезавантажений 

цифровим матеріалом, не достатнім є акцент на власних розробках 

реабілітаційних методик, але вони в цілому не знижують позитивної  оцінки та 

наукової цінності даної  дисертаційної роботи. Слід також акцентувати увагу на 

тому, що отримані Околох Ониека Гібсон результати мають безперечну 

теоретичну і практичну значимість як для наукової,  так і практичної  медицини,  а 

також допоможуть  у роботі акушер-гінекологів  амбулаторної  ланки, лікарів 

жіночих консультацій та клінік репродуктивної медицини.

Визначаючи вагомі здобутки дисертаційного дослідження, вважаю за 

необхідне висловити деякі запитання, які виникли під час рецензування даної  

роботи:

1. Діагноз хронічний ендометрит -  це морфологічний діагноз . Які 

маркери ви використали,  що дозволили віднести даних пацієнтів у групу з 

хронічним ендометритом?

2. Чому у своїй роботі Ви віддали перевагу вивченню саме таких 

імуногістохімічних маркерів, як С О Ї 38+ та СО 56+? Яким чином їх виявлення та 

відхилення від межових критеріїв пов’язані з патогенезом морфофункціональних 

змін ендометрію при внутрішньоматковій  патології?

3. Скільки пацієнток після завершення запропонованої  вами 

преконцепційної  програми виконали свою репродуктивну функцію? Чи були 

ускладнення вагітності і пологів?

4. Чи відмітили ви відмінності у частоті ускладнень із врахуванням 

клінічної форми патології  ендометрію?



Вказані зауваження та питання, що потребували роз’яснення, загалом не 

впливають на наукове та практичне значення роботи.

В И С Н О В О К

Дисертаційна робота Околох Ониека Гібсон на тему «Відновлення 

репродуктивного здоров’я у жінок з внутрішньоматковою патологією» є 

завершеною працею, у якій отримані нові науково-обі 'рунтовані теоретичні і 

практичні результати, що в сукупності дозволяють з нових позицій підійти до 

вирішення важливого наукового завдання сучасної  акушерсько-гінекологічної 

науки -  покращення репродуктивного здоров’я та зменшення частки 

репродуктивних втрат і невиношування у жінок з патологією ендометрію.

За актуальністю, методичним рівнем виконання, новизною і практичним 

значенням отриманих результатів, обгрунтованістю наукових положень і 

висновків, їх достовірністю та повнотою викладу в опублікованих працях, 

дисертаційна робота Околох Ониека Ійбсон на тему «Відновлення 

репродуктивного здоров’я у жінок з внутрішньоматковою патологією» повністю 

відповідає вимогам п. 10 «Порядку проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

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 -  Медицина.
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