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ВІДГУК
офіційного опонента д.мед.н., професора 

Заболотнова Віталія Олександровича на дисертаційну роботу 
Гаврилюк Галини Мирославівни «Оптимізація програми 

реабілітаційної терапії у пацієнток після операції на матці», подану до 
офіційного захисту до спеціалізованої вченої ради К 20.601.04 
у державному вищому навчальному закладі «Івано-Франківський 

національний медичний університет» МОЗ України 
на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

за спеціальністю 14.01.01 -  акушерство і гінекологія

Актуальність обраної теми дисертації. Приймаючи до уваги велику 

поширеність віддалених післяопераційних ускладнень у гінекологічних 

пацієнток при гістеректомії, значні медичні та соціальні наслідки, можна 

вважати, що поглиблене дослідження даної патології та розробка більш 

ефективних та безпечних способів профілактики і лікування ускладнень після 

операції на матці на сьогодні мають пріоритетне значення.

На сьогодні існує чимало підходів до профілактики та лікування 

патологічного перебігу післяопераційного періоду у жінок із гістеректомією, у 

комплекс лікувальних заходів входить широке коло гепатопротекторних, 

вітамінних, а також гормональних середників. Але частота проявів 

симптомокомплексу постгістеректомічного синдрому є досить значимою, 

залишаючись провідною причиною погіршення якості життя у даної категорії 

жінок. Враховуючи вираженість стресорного напруження та дисметаболічні 

зміни гомеостазу у жінок із постгістеректомічним синдромом, доцільним є 

оптимізація загальноприйнятої терапії засобами, що нормалізують дефіцит 

естрогенної компоненти, а також препаратами, що володіють 

антиоксидантним та метаболічним впливом.

Можна сподіватися, що розробка чіткого та обґрунтованого алгоритму 

ранньої діагностики імовірних чинників ризику та прогнозування негативних 

наслідків сприятиме адекватній тактиці ведення таких пацієнток, обумовить
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визначення стратегії їх диспансерного спостереження, підходів до об’єму 

оперативного втручання, і у кінцевому результаті сприятиме покращенню 

якості їх життя.

Все вище вказане визначає та зумовлює актуальність виконання даної 

дисертаційної роботи.

Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами, планами, темами

Дисертаційна робота тісно пов’язана і виконувалася, як фрагмент 

комплексної науково-дослідної роботи Івано-Франківського національного 

медичного університету «Клінічне і медико-соціальне обгрунтування 

ефективних методів збереження та відновлення репродуктивного здоров’я 

жінки при акушерській та гінекологічній патології» (№ державної реєстрації 

0114U005593, терміни виконання 2014-2018 pp.), де дисертант є виконавцем 

одного із фрагментів.

Наукова новизна одержаних результатів досліджень

У результаті проведеного дослідження розширено уявлення щодо 

патогенезу віддалених післяопераційних ускладнень у гінекологічних 

пацієнток із гістеректомією та збереженням яєчникової тканини та враховано 

віковий період оперативного втручання.

Новизна сформульованих автором положень полягає у тому, що вперше 

вивчено і дано оцінку ролі маркерів недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини у розвитку та прогресування неспроможності тазового дна, що 

зумовило необхідність більш чіткого та диференційованого формування груп 

ризику та доцільності медикаментозної корекції вже на етапі передопераційної 

підготовки із використанням комплексу полівітамінів, поліненачених жирних 

кислот, венотоніків та донаторів оксиду азоту, а також доведено високу 

терапевтичну ефективність їх застосування.

За результатами проведеного дослідження вперше встановлено зв'язок
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між порушеннями кровоплину у гонадних судинах, венозним 

кровонаповненням органів малого тазу та змінами гормонального фону у 

процесі динамічного спостереження та його аналітичної оцінки, на основі чого 

розроблено диференційований підхід до тривалого застосування 

фітопрепаратів та доцільності використання замісної гормональної терапії.

Теоретичне значення даної роботи полягає у наступному

У даній дисертаційній роботі подано теоретичне узагальнення і нове 

вирішення ряду аспектів патогенезу постгістеректомічного синдрому і на цій 

основі розроблені та впроваджені нові рекомендації медикаментозної корекції. 

Результати комплексних досліджень дозволили розкрити характер і вивчити 

глибину дисадаптаційних змін гомеостазу, які розвиваються у віддаленому 

періоді після радикального оперативного оздоровлення із приводу лейоміоми 

матки зі збереженням яєчникової тканини у жінок репродуктивного віку, а 

також впровадити у практику діагностичний комплекс та реабілітаційну 

програму профілактики постгістеректомічних ускладнень.

Практичне значення дослідження

У роботі виділено найбільш вагомі медико-біологічні фактори ризику 

розвитку віддалених післяопераційних ускладнень у жінок репродуктивного 

віку після гістеректомії без додатків, таких як урогенітальна та статева 

дисфункція, неспроможність тазового дна тощо, що дозволило оцінити та 

патогенетично обгрунтувати їх виникнення, розвиток та розробити програму 

профілактично-реабілітаційних заходів.

Врахування сумарної кількості всіх факторів ризику, що приводять до 

розвитку віддалених післяопераційних ускладнень дозволили сформувати 

оптимізований діагностичний алгоритм, запропонувати до впровадження 

адекватну післяопераційну терапію, що призвело до зменшення відсотку 

симптоматики постгістеректомічного синдрому, епізодів хронічного тазового 

болю та пролапсу тазових органів, а також покращення якості життя
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пацієнток.

Пункти наукової та практичної новизни відображають основні розділи 

проведених досліджень, є новими і відповідають поставленим завданням.

Новизна результатів дослідження підтверджується впровадженнями в 

лікувальні установи Чернівецької, Вінницької, Одеської та Івано-Франківської 

областей, про що свідчать представлені акти впровадження. Слід відмітити, 

що матеріали роботи використовуються у навчальному процесі на кафедрах 

акушерства та гінекології післядипломної освіти Івано-Франківського 

національного медичного університету.

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, та повнота їх викладу в 

опублікованих працях

Наукові положення, висновки, рекомендації, базуються на результатах, 

що були отримані у процесі виконання роботи, достатньо аргументовані і 

адекватні поставленій меті та завданням дослідження, вирішені за допомогою 

сучасних клініко-лабораторних та інструментальних методів, ґрунтуються на 

достатньому фактичному матеріалі, логічно витікають із власних даних, що 

відповідає вимогам до даного виду дисертаційних робіт і говорить про їх 

достовірність та репрезентативність. Результати наукових досліджень 

базуються на даних обстеження 130 жінок репродуктивного віку із різним 

віком оперативного втручання (42 жінки раннього репродуктивного віку та 58 

-  пізнього репродуктивного віку). Ясність та чіткість дизайну дослідження, 

обраного автором для досягнення поставленої мети, чітке формулювання 

задач, що відповідають меті роботи, сучасний рівень та достатній обсяг 

використаних стандартизованих методів дослідження дозволяють вважати 

подані автором наукові положення, висновки та практичні рекомендації 

науково обґрунтованими та достовірними. Загалом всі розділи написані чітко, 

цілеспрямовано, логічно. В роботі простежується виважений погляд на
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проблему, здатність автора до аналізу та синтезу. Статистичні методи є 

сучасними, адекватні поставленим завданням і відповідають сучасному 

науково-технічному рівню. Достовірність даних не викликає сумнівів, 

оскільки при виборі об’єктів обстеження дотримано якісної та кількісної 

репрезентативності. Джерела вітчизняної та іноземної літератури за змістом 

відповідають темі дисертації.

Матеріали дисертації оприлюднені на науково-практичній конференції 

«Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології» (Тернопіль, 2012, 

2016), на науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Репродуктивне здоров’я молоді» (Чернівці, 2015), на науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Актуальні питання репродуктивного 

здоров’я молоді. Ендокринологічні аспекти» (Київ, 2015), з ’їзді акушерів 

гінекологів України (Київ, 2016).

За матеріалами дисертаційної роботи надруковано 7 наукових праць, з 

яких 5 - у  фахових виданнях України, 2 -  в іноземних журналах. У дисертації 

не виявлено запозичених матеріалів дисертаційних досліджень.

Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та ідентичності 

змісту автореферату й основних положень дисертації

Дисертаційна робота побудована за традиційною схемою наукових 

рукописів і складається зі вступу, розділу огляду літератури, матеріалу та 

методів дослідження, п’яти розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів, висновків, практичних рекомендацій, переліку 

використаних джерел.

Огляд літератури чітко висвітлює повну характеристику 

потгістеректомічного синдрому, змістовно подає інформацію про дану 

медико-соціальну проблему та основні літературні дані щодо особливостей 

гормонального гомеостазу, оцінки якості життя пацієнток репродуктивного 

віку із видаленою маткою. Автор широко орієнтується у обраній проблемі,
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використовує в основному зарубіжні літературні повідомлення останніх років. 

Здобувачем проаналізовано достатню кількість літературних джерел, в тому 

числі англомовних, а також аналітичних оглядів ретроспективних наукових 

досліджень, із них більше 50 % за останні роки.

Розділ «Матеріали і методи дослідження» написаний лаконічно і 

коректно. Наведено стислий опис використаних методик дослідження, які 

охоплюють сучасні опитувальники якості життя, сексуальної та 

урогенітальної дисфункції та окремі підходи до використання методів 

статистичної обробки матеріалу. Здобувач обстежила достатню кількість 

пацієнток, а глибина та кількість використаних сучасних лабораторних, 

інструментальних та статистичних методів відповідають вимогам, що 

стосуються такого роду робіт.

Розділ 3 «Клінічна характеристика та лабораторно-інструментальні 

параметри гомеостазу у жінок досліджуваних груп» стосується клінічної 

характеристики обстежених груп пацієнток, найбільш чіткий, логічно 

побудований та наповнений цифровим матеріалом. Розділ викладений 

структуровано, проілюстрований рисунками та таблицями, дозволяє у 

повному об’ємі провести порівняльну оцінку особливостей акушерського та 

гінекологічного анамнезу, перебігу ранніх та пізніх післяопераційних 

ускладнень, особливостей симптоматики та термінів її виникнення із 

врахуванням віку оперативного втручання та провідних чинників ризику. 

Глибока оцінка всіх можливих предикторів післяопераційних ускладнень, 

зокрема оцінка вираженості та поширеності маркерів недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини, дозволяють прогнозувати поширеність, 

структуру та частоту віддалених післяопераційних ускладнень, терміни їх 

виникнення, та більш обґрунтовано підійти до формування групи ризику, а 

також корекції алгоритму післяопераційного супроводу такої жінки.
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У розділі 4 «Порівняльна характеристика гормонального статусу у 

жінок із гістеректомією без додатків у динаміці післяопераційного 

періоду» автором подано особливості гормональної компоненти 

постгістеректомічного синдрому в залежності від віку оперативного 

втручання, стану оваріального резерву та ступеню венозного кровонаповнення 

органів малого тазу. Особливий інтерес представляють дані аналізу 

доплерометричних показників, які продемонстрували, що порушення 

кровоплину спостерігаються саме на рівні гонадних судин, проявляються 

підвищенням показників індексу резистентності та систоло-діастолічного 

співвідношеня, і найбільш вагомі зміни відмічено при венозному 

кровонаповненні органів малого тазу, діагностованому ще на доопераційному 

етапі.

У розділі 5 «Психологічні особливості та динаміка параметрів якості 

життя у жінок досліджуваних груп» автором зроблена, на нашу думку, 

успішна спроба відтворити психологічний портрет особистості при наявності 

у пацієнтки репродуктивного віку постгістеректомічного синдрому та оцінити 

структуру основних показників якості життя у взаємозв’язку із віком 

пацієнтки, станом оваріального резерву та венозного кровонаповнення органів 

малого тазу. Заслуговує на особливу увагу проведений автором порівняльний 

аналіз особливостей сформованого у даної категорії пацієнток патологічного 

психологічного стану, що характеризуються домінуванням психоемоційних 

порушень у жінок раннього репродуктивного віку та вегето-судинних змін у 

пізньому репродуктивному віці, а також автором продемонстровано високий 

відсоток урогенітальних та сечостатевих розладів, що, без сумніву, погіршує 

емоційну та психологічну складову якості життя. Отримані дані дозволили 

визначити етапність, терміни та тривалість порушень, ступінь їх тяжкості та 

виразність проявів, які асоційовані із віддаленими наслідками -  синдромом 

хронічного тазового болю та неспроможності тазового дна.
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Результати проведених досліджень, викладені у даному розділі, 

дозволили обґрунтувати програму спостереження та контролю за даними 

пацієнтами, а також оптимізувати підходи до реабілітаційної терапії та 

операційної тактики.

В розділі 6 «Порівняльна оцінка ефективності лікування та 

позитивної динаміки параметрів якості життя у пацієнток із 

гістеректомією без додатків при використанні запропонованої 

реабілітаційної терапії» проведено оцінку ефективності запропонованого 

діагностичного алгоритму та реабілітаційної терапії, яка ґрунтується на 

диференційованому підході поєднання антиоксидантних та полівітамінних 

середників, венотоніків та препаратів, що нормалізують метаболізм сполучної 

тканини. Особливої уваги заслуговує індивідуалізована диференційована 

програма корекції гормональних порушень із тривалим використанням 

фітопрепаратів.

Методологічно виважено ретельно представлені дані щодо 

індивідуалізованого підходу до підбору схем та форм застосування 

гормональної корекції. Запропонована лікувально-реабілітаційна програма 

дозволила досягти значимого позитивного ефекту у основної частини 

пацієнток, зумовивши покращення клінічних проявів постгістеректомічного 

синдрому, нормалізації показників психоемоційного статусу та створила 

передумови для можливої тривалої гормональної корекції виявлених 

порушень, а також покращення емоційної та психологічної компоненти якості 

життя жінок.

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» автор 

вдало проводить аналіз отриманих результатів у вигляді порівняння основних 

етапів проведених досліджень, логічно підбиває підсумок проведених 

досліджень, зіставляючи їх із сучасними даними літератури.
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Висновки та практичні рекомендації, які повністю відображають 

матеріали дисертаційної роботи, логічно випливають із суті проведених 

досліджень, відповідають меті та завданням дослідження, ґрунтуються на 

отриманих автором фактах, є вірогідними, достовірними, конкретними і 

статистично обґрунтованими та мають вагоме науково-теоретичне та 

практичне значення.

Список літератури викладений на 19 сторінках, кількість використаних 

першоджерел свідчить про глибокий аналіз даних літератури та детальний 

підбір матеріалів для обґрунтування доцільності та актуальності проведеного 

дослідження.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті. За матеріалами дисертаційної роботи надруковано наукових 

праць, з яких 5 - у  фахових виданнях України, 2 - у  іноземних журналах 

(Білорусія, Індія). У цих публікаціях знайшли відображення всі основні 

положення дисертаційної роботи.

У наукових працях, опублікованих Гаврилюк Галиною Мирославівною у 

співавторстві, участь здобувача є визначальною і полягає у проведенні 

літературного пошуку, статистичній обробці і аналізі отриманих результатів, 

формулюванні висновків, запозичених матеріалів інших дисертаційних 

досліджень не виявлено.

У публікаціях та представленому авторефераті у повному обсязі 

відображені зміст, основні положення, результати та висновки проведених 

досліджень. Робота та автореферат оформлені згідно вимог, що висуваються 

до клінічних дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 

наук. Результати роботи наведені у повному обсязі, статистично вірогідні.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення

Принципових недоліків щодо змісту і оформлення дисертації немає. У 

процесі рецензування роботи виникли деякі зауваження до оформлення



10

роботи, які не мають суттєвого значення та не зменшують її цінність, зокрема: 

у роботі зустрічаються окремі орфографічні помилки, не у всіх таблицях 

вказано кількість хворих, у яких проведено дослідження, окремі таблиці 

переобтяжені цифровим матеріалом. Відповідні виправлення до дисертації 

внесені.

В ході аналізу представлених наукових положень виник ряд запитань, на 

які хотілося б отримати відповідь:

1. Що є провідним у розвитку післяопераційних ускладнень у даної 

категорії пацієнток у репродуктивному віці: гормональний дисбаланс чи 

інший комплекс чинників?

2. Як відомо, профілактика післяопераційних ускладнень, - це вибір 

хірургічної тактики і техніки оперативних втручань. Конкретизуйте 

рекомендований Вами комплекс профілактичних та реабілітаційних заходів.

3. Які методи оцінки функціонального стану тазового дна Вами було 

використано і на якому етапі вони є доцільними?

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці

Науково обгрунтовані висновки і практичні рекомендації можуть бути 

використані у клінічній практиці медичних установ, у діяльності акушерсько- 

гінекологічних клінік та жіночих консультацій міських лікарень і обласних 

центрів планування сім’ї, центрів репродукції людини. За матеріалами 

дисертації необхідно видати методичні рекомендації та опублікувати 

інформаційні листи.

Відповідність дисертації встановленим вимогам

Дисертація Гаврилюк Галини Мирославівни «Оптимізація програми 

реабілітаційної терапії у пацієнток після операцій на матці» є самостійною 

закінченою науково-дослідною роботою, яка формує новий підхід та на 

сучасному методичному рівні вирішує важливе наукове завдання гінекології -



підвищення ефективності лікувально-профілактичних заходів та поліпшення 

параметрів якості життя жінок із гістеректомією без додатків, на основі 

вивчення клініко-психологічних, ендокринологічних та метаболічних 

особливостей розвитку віддалених післяопераційних ускладнень, із 

використанням індивідуалізованих диференційованих програм моніторингу та 

реабілітації.

За актуальністю, науковою новизною, теоретичною та практичною 

значимістю дисертаційна робота Гаврилюк Галини Мирославівни 

«Оптимізація програми реабілітаційної терапії у пацієнток після операцій на 

матці» повністю відповідає вимогам пункту 11 «Порядку присудження 

наукових ступенів» Постанови Кабінету Міністрів України № 567 від 

24.07.2013р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів 

№ 656 від 19.08.2015р. та № 1159 від 30.12.2015р.) щодо кандидатських 

дисертацій, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 

медичних наук за спеціальністю 14.01.01 - акушерство і гінекологія.
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