
висновок

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації OKOJIOX ОНИЕКА ГІБСОН на тему «Відновлення 

репродуктивного здоров’я у жінок з внутрішньоматковою патологією» на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона 

здоров’я за спеціальністю 222 Медицина

1. Виконання освітньо-наукової програми.

Здобувачем Околох Ониека Гібсон повністю виконано індивідуальний 

навчальний план, відповідно до освітньо-наукової програми Івано- 

Франківського національного медичного університету, що повністю відповідає 

Національній рамці кваліфікацій та вимог Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 23.03.2016 № 261 .

Аспірант Околох Ониека Гібсон отримав глибинні знання зі 

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

оволодів загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими 

на формування системного наукового світогляду, професійної етики та 

загального культурного кругозору; набув універсальних навичок дослідника, 

зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового 

дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних 

технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, 

управління науковими проектами та складення пропозицій щодо фінансування 

наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності; здобув мовних 

компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї 

наукової роботи іноземною мовою (англійською) в усній та письмовій формі, а 

також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної



спеціальності.

2. Виконання індивідуального плану наукової роботи (наукова 

складова освітньо-наукової програми). Індивідуальний план наукової роботи 

здобувана Околох Ониека Гібсон був затверджений рішенням вченої ради 

ІФНМУ 27.02.2018 року (протокол № 3). Науковий керівник доктор медичних 

наук, професор Макарчук Оксана Михайлівна, завідувачка кафедри акушерства 

та гінекології післядипломної освіти Івано-Франківського національного 

медичного університету. Термін виконання роботи: 2017-2021 роки.

Усі розділи індивідуального плану наукової роботи здобувана Околох 

Ониека Гібсон виконані своєчасно в установлені терміни, що підтверджено 

результатами проміжної, підсумкової та заключної атестацій.

Дослідження (клінічні, лабораторні, експериментальні) проведені 

своєчасно і в повному обсязі із застосуванням сучасних та інформативних 

методів.

3. Обгрунтування вибору теми дослідження.

Порушення репродуктивного здоров’я та зниження репродуктивного 

потенціалу у жінок є наслідком великої кількості причин, де матковий фактор 

складає 24-62 %, а у структурі переважає хронічний ендометрит -  його частка 

складає від 34,0 % до 73,1 %, рідше зустрічаються поліпи ендометрію (від 12,3% 

до 32%), доля жінок з внутрішньоматковими синехіями складає від 3 до 13%. 

Аналіз літературних джерел та незалежних наукових повідомлень вказує, що 

вектор репродуктивних невдач та порушення репродуктивної функції 

безсумнівно сходиться на проблемі ендометрію, його структурно- 

функціональних особливостей. Саме морфофункціональний стан ендометрію 

визначає можливість наступлення та успішної пролонгації вагітності, а 

неспроможність ендометрію до імплантації обумовлена багатьма чинниками, 

серед яких і порушення гормонального статусу та стероїдоогенезу яєчників, і 

імунний дисбаланс, і активація неоангіогенезу, і морфофункціональні зміни та 

порушення рецептивності ендометрію, де комплексна гормональна,



з

імуномодулюча, метаболічна та таргетна терапія стає програмою вибору у даної 

категорії пацієнток.

Якщо питання діагностики внутрішньоматкової патології достатньо 

повно представлені в літературних джерелах, то підхід до вибору ендоскопічних 

хірургічних методик зберігає ряд дискусійних та невирішених аспектів, зокрема 

щодо використання офісної гістероскопи та різних видів енергії для деструкції 

патологічних змін. Ні у вітчизняній, ні в зарубіжній літературі не виявили 

аналізу стану нейроендокринної та метаболічної систем у даної категорії 

пацієнток при різних терапевтичних опціях корекції імплантаційної 

недостатності, відсутня також інформація про перебіг гестації, пологів та стан 

новонароджених у таких жінок. У останні роки досягнуто певного прогресу у 

вирішенні багатьох наукових та практичних сторін проблеми 

внутрішньоматкової патології, однак реабілітаційний напрямок у комплексному 

підході до лікування патології ендометрію у пацієнток з репродуктивними 

порушеннями ще вимагає уваги та подальших досліджень, а оптимізація 

діагностичних підходів, удосконалення комплексної реабілітаційної терапії та 

прогностичних критеріїв її ефективності не втратило актуальності і на сьогодні.

4. Зв’язок теми з державними або галузевими науковими 

програмами, планами, темами.

Дане дослідження є фрагментом комплексної НДР кафедри акушерства 

та гінекології післядипломної освіти «Клінічне і медико-соціальне 

обґрунтування ефективних методів збереження та відновлення репродуктивного 

здоров’я жінки при акушерській та гінекологічній патології» (№ державної 

реєстрації 0114Ш05593, терміни виконання 2014-2019 рр.), у якому дисертант є 

виконавцем фрагменту роботи.

5. Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх 

новизна.

Дисертація є особистою науковою працею автора. На основі аналізу 

вітчизняної та світової медичної літератури аспірантом визначено актуальність 

проблеми, мету, завдання дослідження, проведений інформаційний пошук,



самостійно здійснено набір хворих. Аспірант особисто виконав клінічне 

обстеження хворих, включених у дослідження, проаналізував дані лабораторних 

досліджень, сформував комп’ютерну базу наукових даних для проведення 

їхнього аналізу, провів статистичну обробку результатів, їх інтерпретацію та 

теоретичне обґрунтування, впровадив результати дослідження в практику, 

оформив дисертаційну роботу. У співпраці з науковим керівником складено 

план досліджень, визначено мету, завдання, сформульовано наукову новизну, 

практичне значення і висновки. У наукових розробках, опублікованих разом зі 

співавторами, участь здобувача є визначальною. За результатами роботи 

підготовлені до публікацій 8 наукових статей та тези.

6. Нові науково обгрунтовані теоретичні та/або експериментальні 

результати проведених здобувачем досліджень, що мають істотне значення 

для певної галузі та підтверджуються документами, які засвідчують 

проведення таких досліджень.

Аспірантом Околох Ониека Гібсон уточнені наукові дані про маткові 

фактори ризику безпліддя, виділено провідні чинники зниження фертильності у 

пацієнток даної категорії, а також підтверджено погіршення репродуктивної 

функції при поєднанні патології ендометрію з зовнішньо-внутрішнім 

генітальним ендометріозом, синдромом полікистозних яйників та запальними 

процесами органів малого тазу.

Аспірантом Околох Ониека Гібсон доведено взаємозв’язок виникнення 

доброякісних пухлин та ретенційних утворів яєчників (фолікулярних кіст та кіст 

жовтого тіла) із розвитком гіперпластичного процесу ендометрію та його 

рецидивами, проведено оцінку імуногістохімічних маркерів хронічних 

запальних змін у пацієнток з різними формами патології ендометрію, та 

встановлено взаємозв’язок структурно-функціональних порушень ендометрію та 

структурних параметрів яйників при різних формах внутрішньоматкової 

патології.

Аспірантом Околох Ониека Гібсон на основі проведених досліджень 

науково обрунтовано та практично підтверджено доцільність хірургічної



корекції з використанням ендоскопічних технік та лазерного випромінювання, 

визначені покази до даного втручання, що дозволяє уникнути травматизації 

шийки матки, а також моніторувати стан цервікального каналу та порожнини 

матки у період реабілітації.

Аспірантом Околох Ониека Гібсон доповнено і оптимізовано 

діагностичний алгоритм післяопераційного супроводу пацієнток з 

внутрішньоматковою патологією та запропоновано реабілітаційні заходи з 

позицій синдромально-структурованого підходу щодо відновлення 

репродуктивного здоров’я та профілактики рецидивів.

Аспірантом Околох Ониека Гібсон розроблений комплекс 

прегравідарної підготовки, що включає в себе використання офісної 

гістероскопічної техніки лікування, програму медикаментозної реабілітації та 

преконцепційної підготовки, дозволяє підвищити функціональну здатність 

репродуктивної системи у жінок з патологією ендометрію, покращити 

репродуктивний прогноз, а також знизити частоту рецидивів.

Про практичну значимість дослідження свідчить той факт, що його 

результати впроваджені в практику роботи наступних лікувальних установ: ДЗ 

«Прикарпатський центр репродукції людини» (затв. 15.03.2021), клініки 

репродуктивної медицини «Екстрамед» м. Івано-Франківськ (затв. 15.03.2021), 

гінекологічних відділень КНП «Міський клінічний перинатальний центр Івано- 

Франківського міської ради» (затв. 25.02.2021), центру планування сім'ї КНП 

«Івано-Франківський обласний перинатальний центр Івано-Франківської 

обласної ради» (затв. 15.12.2020), лікувальних закладів Тернопільської (затв.

12.02.2021), Чернівецької (затв. 15.03.2021) та Київської областей (затв.

05.03.2021). Положення, викладені в матеріалах дисертаційної роботи, 

використані при підготовці лекцій, семінарських занять, майстер-класів та 

впроваджені на навчально-педагогічний процес на кафедрі акушерства та 

гінекології ім. І.Д.Ланового (затв. 5.04.2021) та кафедрі акушерства та 

гінекології післядипломної освіти Івано-Франківського національного 

медичного університету (затв. 5.04.2021).



7. Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій.

Наукові положення, висновки, рекомендації сформульовані в дисертації, 

отримані на достатньому клінічному матеріалі з використанням сучасних 

інформативних методів дослідження та детальній статистичній обробці 

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

важливе теоретичне і практичне значення. Результати роботи відповідають 

запланованій меті і завданням дослідження. Робота виконана на сучасному 

науково-методичному рівні з застосуванням принципів доказової медицини. 

Достатня для статистичної обробки кількість клінічних спостережень дозволяє 

вважати отримані результати достовірними. Наукові положення, висновки, 

рекомендації, які сформульовані в дисертації, одержані на достатньому 

фактичному матеріалі.

8. Апробація результатів дисертації.

Основні наукові положення, результати, висновки і практичні 

рекомендації дисертаційної роботи оприлюднені на Пленумі Асоціації 

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

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

актуальні та дискусійні питання» (Київ, 2019), науково-практичних 

конференціях «Контраверсії в сучасному акушерстві: прееклампсія та

передчасні пологи» (Київ, 2019), III науково практичній конференції «Новітні 

технології в акушерстві, гінекології та перинатології» (Запоріжжя, 2019), 

«Актуальні питання педіатрії, акушерства 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).

9. Повнота опублікування результатів дисертації, кількість 

наукових публікацій та конкретний особистий внесок здобувана.

Основні положення дисертації опубліковані у 8 наукових працях, у тому 

числі: 3 - у  наукових виданнях України, що входять до фахових



наукометричних баз, рекомендованих ДАК України для публікації результатів 

дисертаційних робіт, 2 публікації - у фахових видання, включених до Scopus та 

Web of Science, 1 -у  закордонному наукометричному виданні іншої держави, яка 

входить до держав Європейського Союзу (Польща), 2 тези -  у матеріалах 

науково-практичних конференції (Список публікацій, Додаток 1).

10. Особистий внесок здобувана в одержання наукових результатів, 

що виносяться на захист.

Здобувач Околох Ониека Гібсон на основі аналізу вітчизняної та 

світової медичної літератури визначив актуальність проблеми, мету, завдання 

дослідження, провів інформаційний пошук, самостійно здійснив набір хворих. 

Здобувач особисто виконав клінічне обстеження хворих, включених у 

дослідження, проаналізував дані лабораторних досліджень, сформував 

комп’ютерну базу наукових даних для проведення їхнього аналізу, провів 

статистичну обробку результатів, їх інтерпретацію та теоретичне обґрунтування, 

впровадив результати дослідження в практику, оформив дисертаційну роботу. У 

співпраці з науковим керівником складено план досліджень, визначено мету, 

завдання, сформульовано наукову новизну, практичне значення і висновки .

11. Характеристика первинної документації.

Комісія з перевірки первинної документації при Івано-Франківському 

національному медичному університеті, що створена наказом ректора ІФНМУ 

(наказ за № 557-д від 14 жовтня 2012 року) у складі голови -  д.мед.н., професора 

Ковальчук JI. Є., членів комісії -  д.мед.н., професора Мізюка М. І. та к.мед.н., 

доцента Чмута В. Г., провела перевірку первинної документації дисертації 

Околох Ониека Гібсон «Відновлення репродуктивного здоров’я у жінок з 

внутрішньоматковою патологією» і дійшла висновку, що представлені 

документи достовірні, і повністю відповідають сутності виконаної дисертаційної 

роботи та вимогам до неї (протокол № 4 від 07.04.2021 p.).

12. Заключення комісії з питань етики.

Комісії з питань етики, щодо дотримання етичних принципів при 

виконанні дисертаційного дослідження Околох Ониека Гібсон «Відновлення



репродуктивного здоров’я у жінок з внутрішньоматковою патологією» 

позитивно оцінила наукову роботу (протокол № 119/21 від 24.02.2021 р.).

13. Перевірка дисертаційної роботи на наявність академічного 

плагіату.

Згідно експертного висновку про перевірку на наявність академічного 

плагіату, затвердженого проректором з наукової роботи Івано-Франківського 

національного медичного університету професором Вакалюком І. П. 18.05.2021 

року унікальність дисертаційної роботи станом на 18.05.2021 р. становить 94 % і 

відповідно до п. 8 «Положення про виявлення та запобігання академічного 

плагіату в Івано-Франківському національному медичному університеті» робота 

допускається до захисту.

14. Оцінка змісту, мови та стилю дисертації.

Дисертація викладена українською мовою на 207 сторінках друкованого 

тексту, з яких 167 сторінок -  основного тексту. Побудована за традиційною 

схемою і складається зі вступу, огляду літератури, опису методів дослідження, 

чотирьох розділів власних досліджень, узагальнення отриманих результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних літературних 

джерел, додатків. Роботу проілюстровано 29 рисунками та 42 таблицями. 

Список використаних джерел містить 299 найменування: 189 вітчизняні та 110 

іноземні, більше 50,0 % джерел опубліковані за останніх 5 років.

У розділі «Вступ» здобувач розкриває актуальність обраної теми 

дослідження, зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами, 

формулює її основну мету і завдання, висвітлює наукову новизну і практичну 

значимість одержаних результатів роботи, особистий внесок у роботу, дані щодо 

апробації та публікації результатів дослідження.

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» . Автор описав сучасні погляди на діагностику, частоту та 

структуру маткових чинників інфертильності, коморбідність клінічних станів,



особливості порушення репродуктивного здоров’я, сучасні підходи та методи 

лікування і реабілітаційні заходи, спрямовані на відновлення структурних 

складових ендометрію та його функціональної здатності.

Розділ 2. «Матеріали і методи дослідження». Автором представлено 

дизайн дослідження, наведені групи обстежених, подана загальна 

характеристика пацієнток. Здобувачем приведено критерії верифікації патології 

ендометрію згідно діючих нормативних державних документів, критерії відбору 

пацієнток, розподіл жінок за групами дослідження. Для досягнення поставленої 

мети та вирішення завдань дисертаційної роботи Околох Ониека Гібсон 

методично правильно обрав сучасні інформативні методи клінічних, 

імуноферментних, імуногістохімічних, інструментальних досліджень і 

статистичної обробки медичної інформації, що дають змогу отримати достовірні 

результати. Дисертантом детально описано критерії включення та виключення, 

клінічні методи обстеження, ендоскопічні техніки діагностики та лікування, які 

застосовувалися в роботі. Подано детальний опис методик лабораторних та 

інструментальних досліджень. Дисертантом описано схему запропонованої 

реабілітаційної програми та преконцепційної підготовки пацієнток, включених у 

дослідження. Враховуючи великий об’єм отриманих даних, дисертант для 

оцінки результатів, їх співставлення і висновків використав цілий арсенал 

сучасних статистично-математичних методів.

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

внутрішньоматковою патологією. Основні чинники зниження репродуктивного 

потенціалу». Дисертант описав клінічні особливості порушень репродуктивного 

здоров’я у даної категорії пацієнток, провів оцінку частоти і структури 

маткового чинника інфертильності та імовірних предикторів патологічного 

перебігу вагітності. За результатами даного етапу дисертантом 

продемонстровано не тільки вагомість визначення потенційних факторів 

розвитку патології ендометрію, але і їх прогностичну та діагностичну цінність 

на преконцепційному етапі щодо зростання частки репродуктивних втрат та 

негативних перинатальних наслідків, що дозволяє конкретизувати критерії



формування групи ризику та оптимізувати програму профілактичних заходів. 

Дисертантом доповнено та розширено дані щодо зростання відсотку інфікування 

урогенітальної сфери, гормональної дисфункції, метаболічних порушень та 

створення умов для імплантаційної неповноцінності ендометрію, з чим слід 

пов’язати високу частку репродуктивних втат, ретрохоріальних гематом, 

загрози мимовільного викидня та передчасних пологів, що вимагає корекції 

програми преконцепційної підготовки.

Розділ 4. «Результати інструментальних методів дослідження 

гемодинаміки органів малого тазу та структурних параметрів яєчникової 

тканини у пацієнток з патологією ендометрію». Автором встановлено 

особливості гормонального фону у пацієнток з внутрішньоматковими 

чинниками безпліддя, а саме: підвищення рівня пролактину, зниження рівня 

прогестерону, гіперандрогенію та високі показники естрогенового пулу. 

Лабораторна інтерпретація отриманих результатів дозволила автору відмітити 

більш вагомі дисметаболічні порушення зі зростанням долі дисліпідемії, 

підвищенням рівня секс-стероїд-зв’язуючого глобуліну, вагомої частки 

порушень жирового обміну та захворювань гепато-біліарної сфери у даної 

категорії пацієнток. Отримані автором результати дослідження вказують на 

зміни гемодинамічних параметрів кровопостачання у малому тазу, що 

супроводжують запальні процеси, і лежать в основі патогенетичних механізмів 

гормонального дисбалансу та оксидативного стресу в тканинах яєчників та 

матки, і, як наслідок, обумовлюють неповноцінну трансформацію ендометрію. 

Дисертант констатував, що у випадку внутрішньоматкових чинників порушення 

репродуктивного здоров’я зміни стероїдогенезу супроводжуються наростанням 

гемодинамічних порушень кровотоку в органах малого тазу, збільшенням частки 

кістозних змін яйників та зниженням оваріального резерву, а також зростанням 

явищ хронічного венозного кровонаповнення і венозного стазу.

Розділ «Морфофункціональна характеристика ендометрію та 

інформаційна цінність рівня ростових факторів у пацієнток з 

внутрішньоматковою патологією». Автором підтверджено характерну



гістероскопічну картину хронічного ендометриту більше як 63,6 % спостережень 

у випадку внутрішньоматкових синехій та гіперпластичних процесів 

ендометрію, що підтверджує діагностичну цінність імуногістохімічного 

визначення показника числової щільності субпопуляцій лімфоцитів ендометрію 

(кластеру диференціації СБ 138 та СБ56+маткових ІЧК-клітин) при нечіткій 

діагностиці морфологічної форми хронічних запальних змін. Дисертантом 

встановлено найбільш високий ризик розвитку хронічного ендометриту у 

випадку зростання паритету внутрішньоматкових інструментальних втручань, 

ускладненого післяпологового та післяабортного перебігу, частих 

репродуктивних маніпуляцій, аналогічні результати продемонстровано у 

випадку хронічних запальних процесів органів малого тазу та перитонеального 

чинника інфертильності.

Дисертантом запропоновано розглядати як ранній прогностичний 

маркер, що характеризує початкові ознаки порушення інвазії трофобласту, 

рівень проангіогенного фактору УЕОР-І у біологічних середовищах, відхилення 

параметрів якого від референтних значень виникають задовго до порушення 

імплантації та можливого невиношування. Автором приведено наукові дані, які 

дозволили виділити комплекс дисгормональних факторів, який формується у 

даної категорії пацієнток, супроводжується вираженими судинними 

порушеннями та дисбалансом неоангіогенезу, що відображається у зростанні 

значення ангіогенного коефіцієнту, як додаткового діагностичного критерію при 

виборі тактики моніторингу першого триместру вагітності у таких пацієнток.

Розділ «Ефективність впровадження розробленої схеми діагностики та 

корекції функціонального стану ендометрію у пацієнток з внутрішньоматковим 

фактором порушення репродуктивного здоров’я». Автором доповнено та 

впроваджено реабілітаційної програми та синдромально-патогенетичний підхід 

при виборі терапевтичних опцій відповідно до форми патології ендометрію, що 

сприяло нормалізації ритму менструального циклу, зменшення випадків 

альгодисменореї, синдрому хронічного тазового болю, зниженню частки 

рецидивів, а також сприяло індукції складної перебудови у системі ангіогенезу,



позитивній динаміці ехографічної картини струкурних складових ендометрію та 

додатків. Використання запропонованої програми преконцепційної підготовки 

та гормональної підтримки сприяло відновленню репродуктивної функції, 

зниженню репродуктивних втрат та спонтанній вагітності у двох третин 

пацієнток.

Розділ «Аналіз та узагальнення результатів» було проведено аналіз 

отриманих результатів досліджень, теоретичне узагальнення дослідження 

ендокринологічних, метаболічних параметрів, структурно-функціональних 

особливостей ендометрію та яйників, стану ангіогенезу, а також соно-, та 

імуногістоструктури ендометрію і запропоновано нове вирішення наукового 

завдання, що полягає у покращенні репродуктивного здоров’я та зменшенні 

частки репродуктивних втрат і невиношування у жінок з внутрішньоматковим 

чинником порушенням репродуктивної функції шляхом патогенетично 

обґрунтованої розробки персоніфікованих методів реабілітаційної терапії та 

програми преконцепційної підготовки.

Висновки складаються із 8 положень і витікають із проведених 

дисертантом досліджень, відповідають поставленій меті та завданням.

Практичні рекомендації за суттю змістовні, обґрунтовано застосування 

розроблених терапевтичних опцій реабілітаційного спрямування у процесі 

лікування пацієнтів з різними формами патології ендометрію, а також 

оптимізація діагностичного алгоритму та преконцепційної програми.

15. Новизна дослідження та одержаних результатів. Вперше у 

порівняльному аспекті проведено оцінку ранніх і віддалених наслідків 

внутрішньоматкових хірургічних втручань, виявлено особливості порушення 

менструальної та репродуктивної функції, уточнені наукові дані про фактори 

ризику виникнення маткових факторів безпліддя, що підтверджуються 

достовірним переважанням метаболічних порушень, хронічного 

сальпінгоофориту, ретенційних утворів яйників, штучного переривання 

вагітності в ранні та пізні терміни тощо, а також підтверджено погіршення 

репродуктивної функції при поєднанні патології ендометрію з зовнішньо-



внутрішнім генітальним ендометріозом, синдромом полікистозних яєчників та 

запальними процесами органів малого тазу.

Вперше у порівняльному аспекті проведено оцінку ранніх і віддалених 

наслідків внутрішньоматкових хірургічних втручань, виявлено особливості 

порушення менструальної та репродуктивної функції, відмічено збільшення 

частки симптомів хронічного тазового болю, передменструального синдрому, 

альгодисменореї, виділено основні предиктори рецидивів, що дозволило науково 

обґрунтувати необхідність удосконалення лікувально-профілактичних і 

реабілітаційних заходів.

Вперше проведено оцінку імуногістохімічних маркерів хронічних 

запальних змін у пацієнток з різними формами патології ендометрію, отримано 

нові дані щодо значимості гормонального та дисметаболічного статусу, оцінки 

рівня факторів ангіогенезу та ендотеліозу в сироватці крові та їх значення щодо 

пролонгації вагітності, розвитку плацентарної дисфункції та репродуктивних 

втрат.

16. Практичне значення роботи.

На основі проведених досліджень обрунтовано використання у групі 

пацієнток з нереалізованою репродуктивною функцією використанням 

ендоскопічних технік та лазерного випромінювання, визначені покази до даного 

втручання, що дозволяє уникнути травматизації шийки матки, а також 

моніторувати стан цервікального каналу та порожнини матки у період 

реабілітації. Доповнено і оптимізовано діагностичний алгоритм 

післяопераційного супроводу пацієнток з внутрішньоматковою патологією та 

запропоновано реабілітаційні заходи щодо відновлення репродуктивного 

здоров’я та профілактики рецидивів.

Обгрунтовано необхідність персоніфікованого підходу до проведення 

лікувально-профілактичних заходів з позицій синдромально структурованого 

підходу у даної категорії жінок та апробовано і впроваджено в практику 

програму преконцепційної підготовки та моніторингу вагітності.



Розроблений комплекс прегравідарної підготовки, що включає в себе 

використання офісної гістероскопічної техніки лікування, програму 

медикаментозної реабілітації та преконцепційної підготовки дозволяє підвищити 

функціональну здатність репродуктивної системи у жінок з патологією 

ендометрію, покращити репродуктивний прогноз, а також знизити частоту 

рецидивів.

Дана дисертація повністю відповідає вимогам п.10 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 

постановою КМУ від 06.03.2019 № 167 та Вимогам до оформлення дисертації, 

затвердженими наказом МОН України від 12.01.2017 № 40, та може бути 

рекомендована до офіційного захисту в спеціалізованій вченій раді.

Із врахуванням рекомендацій, зауважень та доповнень рецензентів і 

вчених, що брали участь у науковій дискусії, комісія рекомендує ректору 

ІФНМУ порушити клопотання про утворення спеціалізованої вченої ради для 

розгляду та проведення разового захисту дисертації Околох Ониека Гібсон у 

галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (14.01.01 -  

акушерство та гінекологія).

Голова комісії та фахов 

з попередньої експер 

проректор із науково! 
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ДОДАТОК 1

Список публікацій здобувана, у яких опубліковані основні наукові

результати дисертації:

1. Макарчук ОМ, Островська ОМ, Околох Оніека Гібсон, Оріщак ІК, 

Чередарчук АР. Стан ендометрія в жінок з матковим фактором безпліддя на 

етапі преконцепційної підготовки за даними сонографії та доплерометрії. 

Медичні перспективи. 2020;25:114-21. {Дисертант здійснив літературний 

огляд, підбір пацієнток, аналітичне опрацювання отриманих результатів 

інструментального дослідження та статистичних обрахунків, підготував 

роботу до друку. Співавтор професор Макарчук О.М. надала консультативну 

допомогу та редакційні правки, співавтор Островська О.М. здійснила клінічне 

обстеження, співавтор Оріщак І.К. надала допомогу у  лінгвістичному перекладі 

роботи, співавтор Чередарчук А.Р. здійснив графічну візуалізацію даних).

2. Татарчук ТФ, Косей НВ, Занько ОВ, Околох Онієка Гібсон. Роль відносної 

гіперпролактинемії у генезі розвитку функціональних кист яєчників. 

Репродуктивна ендокринологія. 2020;3(53):23-8. {Здобувачем проведено відбір 

хворих, клінічні та лабораторні обстеження, аналітичне опрацювання та 

статистичні обрахунки отриманих результатів, підготовка роботи до друку. 

Співавтор професор Татарчук Т.Ф надала ідею та дизайн публікації, 

консультативну допомогу та редакційні правки, співавтор професор Косей Н.В. 

надала консультативну допомогу щодо структури дослідження та підбору 

лікувальних програм, співавтор Занько О.В. проводила відбір пацієнток, 

здійснила клінічне обстеження у  динаміці дослідження, здійснила графічну 

візуалізацію даних та переклад публікації).

3. Макарчук ОМ, Островська ОМ, Вакалюк JIM, Римарчук МІ, Околох Оніека 

Гібсон. Особливості «антенатального портрета» та спадкового анамнезу у жінок 

із гіпоменструальним синдромом. Основні чинники зниження репродуктивного 

потенціалу. HEALTH OF WOMAN. 2018;2(128):90-3.Дисертант здійснив 

літературний огляд, підбір пацієнток, аналітичне опрацювання анкет та даних 

медичної документації, провів статистичні обрахунки, підготував роботу до



друку. Співавтор професор Макарчук О.М. надала консультативну допомогу та 

редакційні правки, співавтор професор Вакалюк J1.M. надавав допомогу щодо 

дизайну публікації та її структури, співавтор Островська О.М. проводила 

анкетування та відбір даній для статистичного опрацювання, співавтор 

Римарчук М.І здійснила клінічне обстеження пацієнток та надавала допомогу у  

лінгвістичному перекладі роботи).

4. Gibson Okolokh Onieka, Makarchuk ОМ. Peculiarities of treatment and 

prevention of recurrences in women with intrauterine pathologies. Journal of

Education, Health and Sport. 2021; 1 l(l):269-76.__(Здобувачем самостійно

сформульовано гіпотезу та ідею дослідження, поставлено мету та завдання, 

розроблено методичні основи, зібрано матеріал, здійснено аналіз матеріалу, 

статистичні обрахунки та оформлено роботу до друку, співавтор професор 

Макарчук О.М. надала консультативну допомогу щодо підбору лікувальних 

програм та здійснила редакційні правки).

5. Околох Онієка Гібсон, Макарчук ОМ, Римарчук МІ, Островська ОМ. 

Репродуктивний потенціал жінок із матковим фактором безплідності. Здоровье 

женщиньі.2019;5:45-8. {Здобувачем самостійно сформульовано гіпотезу та ідею 

дослідження, поставлено мету та завдання, розроблено методичні основи, 

зібрано матеріал, здійснено аналіз матеріалу та оформлено до друку. 

Співавтор професор Макарчук О.М. надала консультативну допомогу щодо 

дизайну публікації та її структури та здійснила редакційні правки висновків, 

співавтор Островська О.М. проводила анкетування та клінічне обстеження 

пацієнток, співавтор Римарчук М.І надавала допомогу у  лінгвістичному 

перекладі роботи).

6. Околох Онієка Гібсон, Макарчук ОМ, Римарчук МІ, Островська ОМ, 

Вакалюк JIM. Role of vascular growth factors as a regulator of angiogenesis 

processes at the stage of implantation potential formation in women with uterine factor 

infertility. Здоровье женщиньї. 2019;6:27-3. {Дисертант здійснив літературний 

огляд, підбір пацієнток, аналітичне опрацювання даних медичної документації, 

забір матеріалу для лабораторного дослідження, провів статистичні



обрахунки, підготував роботу до друку. Співавтор професор Макарчук О.М. 

надала консультативну допомогу та здійснила редакційні правки, співавтор 

професор Вакалюк Л.М. надавав консультативну допомогу щодо дизайну 

публікації та її структури, співавтор Островська О.М. здійснила клінічне 

обстеження пацієнток, проводила відбір даних та їх технічне внесення у  карти 

для статистичного опрацювання, співавтор Римарчук М.1 надавала допомогу у  

лінгвістичному перекладі роботи та технічному опрацювання статистичних 

результатів).
хх • • • •  — • • •  •••Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

1. Околох Ониека Гибсон. Макарчук ОМ. Особливості морфології ендометрію у 

пацієнток з безпліддям та внутрішньоматковою патологією. Матеріали науково- 

практичної конференції з міжнародною участю «Контраверсии в современном 

акушерстве: преэклампсия и преждевременные роды»; 2019 Березень 22-23; 

Київ. Репродуктивное здоровье. Восточная Европа.2019. с.40-3.

2. Околох Ониека Гибсон. Антенатальний портрет» пацієнток з первинним 

безпліддям. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю «Іноваційні технології в акушерстві та гінекології». 2017 

Листопад 16-17; м.Яремче. Яремче, 2017. с.45.


