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1. Актуальність теми дисертації.

Зміни умов життя, підвищення ролі в суспільному житті сучасної жінки 

є фактором ризику, які призводять до підвищення психоемоційного та 

фізичного навантаження на її організм. Погіршення стану здоров’я в 

поєднанні з впливом соціально-економічних факторів ризику та змінами 

сексуальної поведінки призводять до зростання частоти хронічних запальних 

захворювань статевих органів у жінок. На сьогодні запальні захворювання 

зовнішніх статевих органів серед дівчат є найбільш поширеною групою 

захворювань, що спричиняють різноманітні порушення репродуктивного 

здоров’я в майбутньому. На сьогоднішній день інфекційно-запальні 

захворювання зовнішніх статевих органів у дівчат відрізняються 

поліетіологічністю, стертою клінічною картиною, високою частотою мікст- 

інфекцій і схильністю до рецидування, що потребує комплексного підходу до 

діагностики та лікування. Одним із важливих аспектів проблеми є 

відновлення нормальної мікрофлори піхви з метою попередження частих 

рецидивів. Проблема удосконалення лікувально-профілактичних заходів у 

дівчат щодо запальних захворювань зовнішніх статевих органів не втратила 

своєї актуальності не тільки для практичної дитячої гінекології, але і для 

наукових досліджень.



Очевидним є те, що оптимальний клінічний ефект досягається тільки 

при наявності синергізму в дії захисних сил організму разом з 

антибактеріальними препаратами та комплексним підходом до профілактики 

розвитку дизбактеріозу.

Не дивлячись на значну кількість робіт присвячених запальним 

захворюванням зовнішніх статевих органів у дівчат, питання діагностики, 

патогенетичних механізмів розвитку цієї патології з позицій останніх 

досягнень в області імунології та особливо лікування висвітлено 

недостатньо, що спонукає до пошуку нових вирішень цього питання.

2. Зв’язок теми роботи з державними чи галузевими науковими 

програмами. Дисертаційне дослідження є фрагментом наукової роботи 

кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології 

Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний 

медичний університету» на тему: «Профілактика, діагностика та лікування 

порушень перинатального періоду і репродуктивної системи жінок та дівчат 

підліткового віку» (№ державної реєстрації 0111U006499, терміни виконання 

2010-2015 pp.), де дисертант є співвиконавцем.

3. Наукова новизна одержаних результатів. Дисертантом вперше 

використано мікроекологічний метод, який дає змогу оцінити не тільки 

видовий склад та популяційний рівень виявлених при бактеріоскопічному та 

бактеріологічному дослідженні збудників, а й враховує типологію мікробних 

домінант, вивчає індекс постійності, частоту зустрічання, індекс видового 

багатства мікробіоценозу і видового різноманіття мікрофлори піхви у дівчат, 

хворих на вульвовагініт.

Незважаючи на велику кількість досліджень, на сьогодні відсутні 

відомості участі генів HSP70 у патогенезі запальних захворювань у дівчат- 

підлітків. Оскільки поліморфізми генів HSP70 відіграють важливу роль у 

роботі імунної системи і можуть бути однією з важливих причин генетично



зумовленої дисрегуляції запальної відповіді. У даному дослідженні автором 

вперше проведено аналіз A1267G поліморфізму гена HSP70-2 (id.:rsl 061581) 

у структурі хворих на вульвовагініти дівчат-підлітків та встановити 

ймовірність його впливу на продукцію про- і протизапальних цитокінів.

Вперше проведено аналіз A1267G поліморфізму гена HSP70-2 

(id.:rs 1061581) у структурі хворих на вульвовагініти дівчат та встановлено 

його плив на продукцію про- і протизапальних цитокінів (IL-ip і TNFa), IL- 

10 та секреторного slgA переважали над такими в 4 і 3,12 раза, що дозволило 

підтвердити важливу роль поліморфізму генів HSP70 в роботі імунної 

системи та його ключовий вплив як однієї з важливих причин генетично 

зумовленої дисрегуляції запальної відповіді.

Доведено, що перебіг вульвовагінітів у дівчат-підлітків 

супроводжується підвищеною активністю клітинної ланки імунітету за 

рахунок Т-лімфоцитів хелперів 1-го типу та макрофагів із переважанням 

високої та середньої продукції прозапальних цитокінів (IL-1(3 і TNFa), з 

компенсаторним підвищенням активності гуморальної ланки та зростанням 

синтезу альтернативними шляхами вмісту протизапального IL-10 й 

активацією локального імунітету слизової піхви на тлі зростання 

секреторного slgA.

Науково обґрунтовано можливість диференційного підходу до 

комплексного лікування вульвовагінітів у дівчат, що дало змогу підвищити 

ефективність лікування цього патологічного стану.

4. Практичне значення результатів дослідження. Запропонований 

комплекс лікувальних заходів рекомендується для широкого впровадження в 

практичну медицину як такий, що дозволяє попередити негативні наслідки 

запального процесу та успішно відновити репродуктивне здоров’я у дівчат. 

Даний метод терапевтичної тактики дівчат пубертатного віку, хворих на 

вульвовагініт значно ефективніше відновлює головну індигенну мікробіоту 

вмісту вагіни, що є показником початку саморегуляції. Мікробіота в



кооперації з макроорганізмом виконує взаємокорисні функції для дівчаток з 

відновлення функціонування репродуктивних органів.

5. Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі, їх достовірність.

Дане дисертаційне дослідження виконано на достатньо високому та 

сучасному науково-методичному рівні. Використані методи та обсяг 

досліджень, статистична обробка одержаних результатів є достовірними для 

вірогідної їх оцінки, а також для узагальнень висновків і основних положень, 

викладених у роботі. Дисертант володіє сучасними методами клінічного та 

лабораторного обстеження, статистичної обробки отриманих результатів 

наукового дослідження.

6. Структура наукової роботи. Дисертаційна робота викладена на 177 

сторінках машинописного тексту (основний обсяг становить 145 сторінок). 

Робота складається зі вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів 

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

одержаних результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел (загальна кількість -  144 найменувань, із них 89 -  

кирилицею, 55 -  латиною), ілюстрована 43 таблицями та 4 рисунками.

У вступі дисертантка переконливо обґрунтувала вибір напрямку 

дослідження, його актуальність. Чітко сформульовано мету і задачі 

дослідження, наукову новизну, практичне значення, відмічаючи їх практичну 

спрямованість і значущість. Проведене дисертанткою дослідження 

літературних джерел демонструє її високу ерудицію та обізнаність у 

проблемі, показує вміння аналізувати складні, а часом і суперечливі дані. 

Сформульований висновок підкреслює актуальність обраної теми та дає 

напрямок проведенню власних досліджень. В цілому розділ дає змогу 

оцінити актуальність проблеми та необхідність розробки та впровадження в



практичну медицину комплексу лікувальних заходів щодо вульвовагініту та 

профілактики розвитку дизбактеріозу.

Результати дослідження отримано завдяки опрацюванню великого 

клінічного та архівного матеріалу.

У першому розділі подано сучасні погляди вітчизняних та закордонних 

авторів на етіологію, патогенез, підходи до діагностики та лікування 

вульвовагінітів, охарактеризовані зміни в ще не сформованому організмі 

дівчат, пубертатного віку, що сприяють виникненню мікробної контамінації 

піхвового біотопу, реалізації її в запальний процес, а також представлені 

можливості оцінки імунного статусу на сучасному етапі. Розділ написаний зі 

знанням сучасних даних літератури, логічно викладені основні положення, 

легко читається. Здобувачем проаналізовано достатню кількість літературних 

джерел.

Другий розділ роботи присвячений методам дослідження, що були 

використані в роботі: це сучасні мікробіологічні, імунологічні,

імуноферментні методи, новітній рівень, глибина та кількість яких 

відповідають вимогам, що стосуються такого роду робіт.

У третьому розділі подано клінічну характеристику обстеженого 

контингенту пацієнток: 162 дівчинки, хворих на вульвовагініт та 33 

практично здорових на момент обстеження дівчат, з чого випливає висновок 

про адекватну для реалізації поставлених завдань кількість пацієнток. Аналіз 

отриманих результатів дав змогу оцінити легітивність визначених для 

обстеження груп з метою об’єктивізації досліджень на наступних етапах 

роботи.

Четвертий розділ присвячений вивченню видового складу та 

популяційного рівня представників мікрофлори піхвового біотопу. Для 

характеристики різноманіття асоційованого мікробіоценозу вагінальної 

порожнини вираховували індекс видового багатства Маргалефа та індекс 

видового різноманіття Уіттекера. Ці індекси є своєрідними «рейтингами»



біотопу, що характеризують просторово-харчові ресурси та умови 

середовища існування мікроорганізмів.

Мікробіологічне та імунологічне обстеження (встановлення зростання 

титру антитіл щодо вірусів папіломи людини, уреаплазми, мікоплазми, 

хламідії) показало, що із 162 зразків вагінального вмісту дівчат пубертатного 

віку, хворих на вульвовагініт, виділено та ідентифіковано 326 штамів 

мікроорганізмів, що свідчить про те, що у вмісті порожнини вагіни 

персистують асоціації різних таксонів, які і формують вульвовагініт та його 

клінічну маніфестацію.

В п'ятому розділі проведено аналіз змін pH вагінального середовища. 

За даними проведеного дослідження показників pH вагінального середовища 

у дівчат хворих на вульвовагініт можна стверджувати, що наявність 

інфекційного збудника в статевих шляхах дівчат-підлітків, призводить до 

змін піхвового середовища в бік лужного.

У шостому розділі проведена оцінка показників клітинної ланки 

системи імунітету у дівчат, хворих на вульвовагініт, де констатовано 

формування вторинного імунодефіцитного стану за клітинним типом, що дає 

можливість персистуючим у піхвовому біотопі бактеріям уникати не лише 

факторів і механізмів неспецифічного протиінфекційного захисту, а також 

уникати формування ефективної клітинної імунної відповіді. Показано, що 

розвиток вульвовагініту у дівчат пубертатного періоду супроводжується 

зростанням у вульвовагінальному вмісті активності лізоциму на 67,80%, що 

підтверджує наявність антигенної (мікробної) стимуляції факторів та 

механізмів неспецифічного протиінфекційного захисту (природного 

імунітету) слизової оболонки піхви у дівчат пубертатного періоду, хворих на 

вульвовагініт.

Зростає також концентрація секреторного IgA на 76,06%, що є 

свідченням активації не тільки неспецифічних факторів і механізмів 

протиінфекційного захисту, а також формування специфічних механізмів 

реактивності слизової оболонки піхви у цих пацієнтів.



У сьомому розділі обґрунтовано, що ризик появи вульвовагініту в 

популяції із урахуванням генетичної складової гена HSP70-2 не є 

додатковими чинниками ризику запалення вульви та вагіни у дівчат.

У восьмому розділі обґрунтовано та представлено основні моменти 

підходу до комплексного лікування вульвовагінітів у порівняльному аспекті з 

традиційним лікуванням. Запропонований дисертантом диференційований 

підхід до комплексного лікування вульвовагінітів є клінічно ефективним та 

засвідчує, що стандартне лікування не приводить до нормалізації піхвового 

біотопу, на відміну від результатів, отриманих у групі дівчат-підлітків, які 

отримували розроблений дисертантом патогенетично-обґрунтований 

комплекс лікувальних заходів.

У розділі «Аналіз та обговорення результатів дослідження» логічно та 

систематизовано представлено основні положення наукової роботи, 

визначено провідні чинники та фактори, що дають можливість формувати 

заходи направлені на збереження репродуктивного здоров'я дівчат-підлітків у 

майбутньму. Висновки і практичні рекомендації випливають з проведених 

досліджень, змістовні, мають теоретичне та практичне значення.

Матеріали наукового дослідження повністю висвітлені у друкованих 

працях, які мають елементи новизни та відображають основні положення 

дисертаційної роботи.

7. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях.

Матеріали дисертаційної роботи цілком відображені в десяти наукових 

працях, серед яких 5 статей (4 у наукових фахових виданнях України, 1 у 

закордонному виданні (Індія), 2 тез доповідей, що містяться у матеріалах 

наукових та науково-практичних конференцій України, 3 раціоналізаторські 

пропозиції.

Автореферат дисертації оформлений згідно вимог ДАК України, в 

якому чітко, послідовно, логічно у лаконічній формі викладено основні 

положення, висновки, практичні рекомендації та одержані результати



дисертаційного дослідження.

8. Рекомендації, щодо використання результатів дисертації в 

практиці. Результати досліджень можуть бути використані в роботі 

гінекологічних відділень, жіночих консультацій та кабінетів дитячої 

гінекології. Впроваджені матеріали досліджень можуть бути включені до 

лекційного курсу та практичних занять при викладанні курсу гінекології, 

репродуктивного здоров'я та дитячої гінекології.

9. Недоліки дисертації, щодо їх змісту та оформлення. Принципових 

недоліків щодо змісту і оформлення дисертації немає. Серед незначних 

недоліків можна виділити:

1) в одиноких випадках зустрічаються певні стилістичні недоліки, 

повторні вислови;

2) доцільно було б огляд літератури завершити висновком щодо 

перспективності проведеного дослідження;

3) відсутність кореляційного аналізу між змінами мікробіоти, 

середовища піхви та поліморфізмом гена HSP70-2.

Для дискусії вважаю за необхідне задати наступне питання:

1) Який відсоток серед запальних захворювань зовнішніх статевих 

органів займали інфекції, що передаються статевим шляхом і який 

механізм інфікування дівчаток-підлітків?

Висновок

Наукову роботу, представлену на здобуття наукового ступеня 

кандидата медичних наук, Бочкарьової Оксани Валеріївни: 

,,Диференційований підхід до лікування вульвовагінітів у  дівчат ” виконану 

під керівництвом доктора медичних наук, професора О.А. Андрієць, слід 

кваліфікувати як закінчену науково-дослідну роботу, яка містить нове 

вирішення актуальної наукової задачі щодо лікування вульвовагінітів.



Результати роботи мають суттєве науково-практичне значення як для науки, 

так і для практичної медицини. Представлена дисертація за своєю 

актуальністю, науковою новизною та практичним значенням відповідає 

вимогам до дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук згідно вимог п.11 «Про порядок присудження наукових 

ступенів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, винесеними згідно з 

Постановами Кабінету Міністрів № 656 від 19.08.2015 р. Та № 1159 від 

30.12.2015 p.), щодо кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує 

присудження ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 -  

акушерство та гінекологія.

Офіційний опонент:
завідувач кафедри акушерства та гінекології 
імені І.Д. Ланового Івано-Франківського 
національного медичного університету 
МОЗ України, 
д. мед. н., професор І. Геник
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