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Актуальність теми дисертації. На сьогоднішній день одним із 

найважливіших і актуальних завдань сучасної підліткової гінекології є 

питання збереження репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків, тобто 

реалізації їх дітородної функції у фертильному віці. Погіршення 

репродуктивного здоров’я молодого покоління веде в майбутньому до 

низьких можливостей відтворення, що негативно впливає на демографічну 

ситуацію у країні. Крім того, у дівчат-підлітків із порушенням становлення 

менструальної функції у анамнезі, поєднання спадково-обумовленої 

неспроможності ендокринної, імунної та серцево-судинної системи з 

наслідками перинатальних уражень клінічно маніфестує у зростання частки 

екстрагенітальних захворювань, які обумовлюють зниження 

репродуктивного потенціалу.

Багаточисленні літературні дані вказують на взаємозалежність 

патології перебігу вагітності у матері пацієнтки та порушення періоду 

статевого дозрівання. Тому існує доцільність поглибленого вивчення 

особливостей формування репродуктивного здоров’я у дівчат та молодих



жінок із порушенням становлення менструальної функції, що і визначає 

актуальність данного наукового пошуку, так як відповідає потребам не тільки 

практичної підліткової гінекології, але і сучасного акушерства, дозволяючи 

встановити та виділити провідні чинники погіршення репродуктивної 

функції та окреслити основні шляхи збереження репродуктивного потенціалу 

в майбутньому.

При оцінці актуальності обраного наукового напрямку необхідно

зазначити той момент, що в структурі перинатальной смертності чільне

місце протягом останніх років займає плацентарна дисфункція. Незважаючи 
.на те, що щорічно проводиться детальний аналіз основних помилок, які 

призводять до перинатальних втрат, тенденції до їх зниження допоки 

що немає. Багато вітчизняних і зарубіжних дослідників займаються 

даною проблемою, проте роботи, присвячені її комплексному і 

поетапному рішенню, особливо у юних жінок із патологічним пубертатом в 

анамнезі, практично відсутні.

Незаперечним залишається факт, що строго координований 

гормональний контроль функції як ендометрію, так і імунокомпетентних 

клітин є абсолютно необхідною умовою успішної імплантації. Поряд з тим, 

відомо, що одним із важливих факторів не виношування та ранніх 

репродуктивних втрат є порушення формування повноцінної судинної 

системи хоріону та плаценти. Необхідними факторами плацентації та інвазії 

трофобласту є ряд ростових факторів, серед яких судинно -  ендотеліальний 

фактор росту-А (VEGF-A, фактор ангіогенезу) та плацентарний фактор 

росту (PIGF-1), які є його основними індукторами проліферації, міграції, 

проникливості та гомеостазу ендотеліальних клітин судинної стінки та 

стимулятором диференціювання цитотрофобласту.

Оптимізація алгоритму обстеження вагітних з патологічним пубертатом 

дозволяє виявити ангіогенні, гемодинамічні порушення та адаптаційні 

реакції в біосистемі мати-плацента-плід і встановити, що у вказаної категорії 

жінок на тлі фонової ендокринної дисфункції переважають негативні



чинники, що обумовлюють імплантаційну неспроможність та високу частку 

репродуктивних втрат.

Порушення репродуктивної системи жінки значною мірою залежить 

від змін у гіпоталамо-гіпофізарно-гонадотропній системі саме у період 

статевого дозрівання, а своєчасне виявлення дівчат-підлітків з порушенням 

становлення менструальної функції у пубертаті, динамічне спостереження, 

розробка діагностичного алгоритму на етапі підготовки до вагітності у даної 

категорії жінок, а також комплексний підхід до моніторингу гестації є 

важливим завданням усієї системи охорони здоров’я.

Таким чином, залишаються невирішеними цілий ряд питань, не 

розроблено диференційованих підходів до профілактики плацентарної 

дисфункції у таких пацієнток і медикаментозної підтримки у динаміці 

вагітності.

Це викликає необхідність пошуку нових підходів до дослідження даної 

проблеми і є чітким обгрунтуванням актуальності вибраного напрямку та 

важливого науково-практичного значення роботи Дзьомбака В.Б., основною 

метою якої є - знизити частоту акушерських та перинатальних ускладнень у 

жінок з порушенням менструальної функції в пубертатному періоді шляхом 

впровадження науково-обгрунтованого комплексу лікувально- 

профілактичних заходів та оптимізації прегравідарної підготовки у вказаної 

категорії пацієнток.

Для досягнення цієї мети були поставлені конкретні завдання, після 

вирішення яких автору вдалося отримати дані, що відрізняються 

принциповою новизною, відкривають новий перспективний підхід у 

вирішення важливого наукового завдання -  зниження частки невиношування 

та негативних наслідків плацентарної дисфункції у жінок з патологічним 

пубертатом в анамнезі.

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.). Дисертант є співвиконавцем зазначеної теми та виконавцем одного 

із фрагментів.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження. Результати, 

що мають вагому наукову новизну, полягають у вперше проведеному 

глибокому аналізі особливостей спадкового та антенатального портрету у 

ґенезі порушень становлення репродуктивної функції. Дисертантом вперше 

виділено основні чинники ризику патологічного пубертату, серед яких тяжка 

прееклампсія, дистрес плоду та перинатальні інфекції у матері майбутньої 

дочки, що дозволяє формувати групи ризику та розробляти профілактичні 

заходи.

У даному контексті вперше проведена поглиблена оцінка значимості 

розладів гормональної функції у їх взаємозв’язку із клінічними аспектами 

соматичного та гінекологічного анамнезу та встановлено взаємозв’язок між 

показником індексу маси тіла, ступенем та особливостями ендокринного 

дисбалансу та клінічними проявами порушень менструальної функції в 

пубертатному періоді у дівчат-підлітків.

Досліджуючи психоемоційну динаміку, автором виявлено домінування 

у даної категорії пацієнток стресогенних факторів, що без сумніву формує 

патологічний психоемоційний стан, що корелює із гіперпролактинемією та 

високим рівнем кортизолу у даної категорії пацієнток.

Певну наукову новизну мають виділені дисертантом провідні чинники 

ризику плацентарної дисфункції та отримані автором дані щодо порушення 

гемодинаміки органів малого тазу на преконцепційному етапі.

Серед основних моментів наукової новизни можна зазначити, що 

дисертантом вдалося встановити дисбаланс судинних факторів та його 

вираженість, що супроводжує порушення імплантації та розвиток



плацентарної дисфункції. Діагностично-прогностична цінність 

запропонованого для практичного застосування коефіцієнту ангіогенезу 

дозволяє визначати глибину судинних порушень у матково-плацентарному 

комплексі, а також тяжкість плацентарної дисадаптації, та розробити 

етапність діагностики та профілактики компенсаторно-пристосувальних 

можливостей материнського організму і оптимізувати акушерську тактику.

Вперше доповнено, оптимізовано та впроваджено комплекс заходів 

преконцепційної підготовки, а також впроваджено у практику діагностично- 

лікувальний комплекс із оцінкою психо-емоційного статусу, коефіцієнту 

ангіогенності та рівня плацентарних білків у динаміці моніторингу вагітності 

у даної категорії пацієнток, що дозволило оптимізувати діагностичний 

алгоритм та диференційовано підійти до впровадження адекватної 

гормональної та метаболічної корекцій.

Пункти наукової новизни відображають основні розділи проведених 

досліджень, є новими і відповідають поставленим завданням.

Теоретичне значення даної роботи полягає в наступному. Автором 

проведено грунтовне дослідження певних аспектів патогенезу плацентарної 

дисфункції із урахуванням мтаолічних, гормональних та ангіогенних 

порушень на етапі імплантації та інвазії трофоласту. На основі отриманих 

клініко-параклінічних даних, собливостей становлення менструальної 

функції, перебігу вагітності, пологів та стану новонароджених у даної 

категорії пацієнток запропонована оригінальна наукова концепція 

прогнозування та ранньої діагностики плацентарної дисфункції.

Практичне значення роботи полягає у розробці діагностичного 

алгоритму профілактичних заходів у жінок з патологічним пубертатом та 

впровадження у практику охорони здоров’я диференційованої програми 

преконцепційної підготовки та гормональної корекції в залежності від 

ендокринного, метаболічного статусу та ступеню ангіогенного дисбалансу.



Автором запропоновано прогностичні маркери розвитку плацентарної 

дисфункції та пов’язаних із нею гестаційних ускладнень, серед яких рівень 

складових біохімічного скринінгу та показник коефіцієнту ангіогенезу.

Впроваджено та апробовано комплекс лікувально-профілактичних 

заходів із застосуванням антиоксидантних, ангіопротекторних середників та 

фітопрепаратів для корекції виявлених порушень, а завершальним моментом 

практичної значущості представленої наукової роботи є практичні 

рекомендації щодо оптимізації підходів, акушерської тактики та та 

лікування. Диференційований підхід до вибору методу преконцепційної 

підготовки та гормональної корекції та адекватна персоніфікована лікувальна 

програма у даної категорії пацієнток дозволили зменшити у рази відсоток 

невиношування та негативних перинатальних насідків.

Отже, одержані дані мають суттєве наукове значення і чітке практичне 

спрямування, особливо для дитячої та підліткової гінекології, але і для 

акушерської науки в цілому.

Новизна результатів дослідження та практична значимість 

підтверджується впровадженнями у лікувальні установи Чернівецької, 

Вінницької, Тернопільської та Івано-Франківської областей, про що свідчать 

представлені акти впровадження. Слід відмітити, що матеріали роботи 

використовуються у навчальному процесі на кафедрі акушерства і 

гінекології післядипломної освіти Івано-Франківського національного 

медичного університету, що є свідченням самостійності, завершеності та 

належної апробації роботи.

Ступінь обгрунтованості наукових досліджень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність.

Робота Дзьомбака В.Б. виконана на сучасному науково- 

методологічному рівні. Всі проведені дослідження базуються на достатньому 

за обсягом клінічному матеріалі з використанням анкетних, 

антропометричних, гормональних, імуноферментних, ультразвукових, 

інструментальних та математично-статистичних методів дослідження 150



пацієнток. Ясність та чіткість дизайну дослідження, обраного автором для 

досягнення поставленої мети, чітке формулювання задач, що відповідають 

меті роботи, значний обсяг досліджень, сучасний рівень використаних 

стандартизованих методів дослідження (імуноферментні, біохімічні, 

психологічні, імуногістохімічні та морфологічні), адекватність застосованих 

методів статистичного аналізу дозволяють вважати подані автором наукові 

положення, висновки та практичні рекомендації науково обґрунтованими та 

достовірними. Слід відзначити досить широку емпіричну базу дисертаційної 

роботи, яку склали результати низки кількісних та якісних досліджень із 

проведенням глибокого вторинного аналізу та статистичної обробки 

отриманих результатів. Статистичні методи є сучасними, адекватні 

поставленим завданням і відповідають сучасному науково-технічному рівню.

Дисертаційна робота викладена на 196 сторінках комп’ютерного тексту 

(основний обсяг 154 сторінки), складається із вступу, огляду літератури, опису 

матеріалів та методів дослідження, 5 розділів власних досліджень та їх 

обговорення, висновків, практичних рекомендацій та списку використаної 

літератури, який містить 308 джерел, із яких 175 кирилицею, 133 -  латиницею.

Джерела вітчизняної та іноземної літератури за змістом відповідають 

темі дисертації. Достовірність даних не викликає сумнівів, оскільки при 

виборі об’єктів обстеження дотримано якісної та кількісної 

репрезентативності. Представлений 30 таблицями та 11 рисунками 

ілюстративний матеріал є переконливим та доцільним.

Основні положення дисертації широко оприлюднені на з’їзді акушерів- 

гінекологів України (Київ, 2016), на Пленумі Асоціації акушерів-гінекологів 

України (Одеса, 2017); науково-практичних конференціях «Актуальні 

питання педіатрії, акушерства та гінекології» (Тернопіль, 2015, 2016, 2017 

pp.); науково-практичних конференціях з міжнародною участю «Актуальні 

питання репродуктивного здоров’я молоді. Ендокринологічні аспекти» (Київ, 

2015 p.). регіональній науково-практичній конференції «Гінекологічна 

ендокринологія: досягнення та перспективи» (м. Івано-Франківськ, 2012), на



Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики» 

(Івано-Франківськ, 2017).

Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та ідентичності 

змісту автореферату й основних положень дисертації

Аналзуючи структуру дисертаційної роботи, до її позитивних сторін 

слід віднести чітке формулювання основних наукових та практичних 

положень, сучасний методологічний підхід до вирішення поставлених 

завдань, логічний та правильний розподіл пацієнток на групи з виділенням 

п’яти розділів власних досліджень. Дисертація якісно ілюстрована 10 

рисунками і 30 таблицями, які дозволяють добре орієнтуватися в тексті, 

порівнювати та оцінювати одержані результати.

Слід відмітити, що оформлення дисертації відповідає новим вимогам 

ДАК України щодо оформлення такого роду робіт.

Вступ розкриває актуальність поставленої наукової проблеми, мету та 

задачі дослідження, наукову новизну і практичне значення отриманих 

результатів, особистий внесок дисертанта, де логічно доведена актуальність 

досліджуваної проблеми, наводяться зв’язок роботи з науковими програмами 

та планами, апробація роботи та публікації за матеріалами дисертації.

У першому розділі на основі аналізу літературних джерел розглянуто 

стан проблеми патологічного пубертату, приведено провідні фактори та 

існуючі причини порушення становлення менструальної функції, особливості 

фізичного та статевого розвитку дівчаток-підлітків, де відмічено певні 

аспекти так званого «антенатального портрету», висвітлено основні 

напрямки вирішення даної проблеми в Україні та світі, доведена необхідність 

більш глибокого дослідження впливу патологічного пубертату на 

репродуктивну функції майбутньої жінки та матері та формування 

репродуктивної системи в цілому у Прикарпатському регіоні. В огляді 

літератури, який складається з 4 підрозділів, на підставі детального аналізу 

308 джерел вітчизняних та зарубіжних авторів, представлено сучасний стан



проблеми, виділені найбільш актуальні питання, які вимагають науково- 

практичної розробки. Автор широко орієнтується у обраній проблемі, 

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. Чітке висвітлення 

матеріалів розділу свідчить про значну кропітку роботу, глибокі знання 

дисертанта.

Другий розділ присвячений методам дослідження, використаним при 

виконанні роботи, наводиться детальна інформація про методологію та 

дизайн проведених досліджень.

Клінічна характеристика пацієнток свідчить про адекватність відбору 

жінок, включених у дослідження, та однорідність порівнюваних груп. 

Використані дисертантом методи дослідження

Таким чином, використані автором методи дослідження є сучасними, є 

інформативними, відповідають вимогам щодо досліджень у галузі 

акушерства, гінекології та дитячої гінекології, і адекватно відображають стан 

систем організму жінок, включених в досліджувані групи. У комплекс 

розроблених профілактично-лікувальних заходів автором рекомендуються 

препарати, що підвищують антиоксидантну систему захисту сироватки крові, 

поліненасичені омега-3 жирні кислоти (ейкозатетраєнова, ейкозапентаєнова, 

докозагексаєнова кислоти), інозитол та ангіопротекторна терапія -  донатор 

оксиду азоту та малі дози аспірину.

У третьому розділі роботи представлено стан проблеми, структуру та 

особливості перебігу пубертатного періоду у юних пацієнток 

Прикарпатського регіону. Доведено, що провідним фактором ризику 

патологічного пубертату є висока частота гестаційних ускладнень у матерів, 

народження малюків із низькою масою тіла, встановлено вагомий відсоток 

дисгармонійного розвитку - до 15 % спостережень, затримка формування 

вторинних статевих ознак -  практично у половини випадків, у третині



спостережень - тривале становлення менструального циклу (впродовж 2-3 

років). При узагальненні результатів проведених досліджень доведено, що 

важливим показником оцінки гармонійності розвитку є індекс маси тіла, так 

як майже у кожної третьої дівчинки-підлітка та молодої жінки виявлено 

знижений його показник. У результаті аналітичного підходу дисертантом 

встановлено основні причинні фактори порушення репродуктивного 

здоров’я,серед яких: нервово-психічні та емоційно-нервові порушення, 

метаболічні порушення різної етіології, інфекційні захворювання, 

захворювання серцево-судинної і кровотворної систем, печінки, гінекологічні 

операції, порушення розвитку гіпоталамо-гіпофізарної ділянки в період 

статевого дозрівання, тощо.

У четвертому розділі роботи у порівняльному аспекті представлено 

відмінності основних даних спадкового, соматичного акушерського та 

гінекологічного анамнезу у порівнянні із пацієнтками з нормальним ритмом 

менструацій та фізіологічним пубертатом. Проведено глибокий аналіз 

перебігу вагітності пологів та стану новонароджених, що дозволило виділити 

провідні чинники розвитку плацентарної дисфункції у даної категорії 

пацієнток. Ретельно зібраний анамнез, оцінка всіх провідних предикторів, 

моніторинг та інтерпретація біохімічних та гормональних показників, без 

сумніву, дають можливість не тільки прогнозувати та оцінити характер 

розвитку патологічних процесів, але і обґрунтувати диференційований підхід 

до медикаментозної терапії.

П ’ятий та шостий розділ присвячені результатами лабораторних та 

інструментальних методів дослідження. Автором проведений глибокий 

порівняльний аналіз основних показників гомеостазу та порушень 

гормонального балансу у пацієнток з різними формами порушеного 

пубертату на преконцепційному етапі, а результати проведених досліджень, 

викладені у даному розділі, дозволили обґрунтувати програму 

спостереження, діагностики та моніторингу, а також оптимізувати підходи до 

преконцепційної підготовки.



Автором представлено підтвердження наукового положення, що 

розвиток того чи іншого гестаційого ускладнення залежить від ступеню та 

швидкості розвитку дисбалансу ростових факторів та компенсаторно- 

пристосувальних властивостей плода та материнського організму. 

Вираженість ангіогенного дисбалансу, представлена за результатами оцінки 

концентрації основних проангіогенних факторів росту - судинно- 

ендотеліального та плацентарного -  у динаміці підготовки до вагітності та її 

моніторингу, дозволили стверджувати про глибину судинних порушень у 

матково-плацентарному комплексі та ступінь і тяжкість ураження. Отримані 

результати оцінки даних факторів у материнському кровотоці мають 

особливо важливе значення для розуміння процесів морфогенезу та 

гістофізіологічного розвитку плаценти, а також дозволяють прогнозувати 

ускладнений перебіг вагітності та ряд гестаційних ускладнень.

Поряд з тим, одержані результати дозволили обґрунтувати та дати 

наукове пояснення виявлених порушень системи «мати-плацента-плід» у 

даної категорії пацієнток та прогнозувати репродуктивні втрати та негативні 

неонатальні наслідки.

Все вище викладене дозволило обґрунтувати патогенетичні підходи до 

розширення діагностичного алгоритму та розробки диференційованої 

програми преконцепційної підготовки, а також оцінити ефективність 

запропонованої профілактично-лікувальної програми, що представлено у 

сьомому розділі роботи. Розділ присвячений оцінці ефективності 

запропонованої лікувальної програми, яка ґрунтується на диференційованому 

підході у використанні гормональної корекції та поєднанні у програмі 

преконцепційної підготовки вітамінно-мінеральних комплексів, 

антиоксидантних середників, фітопрепараів, а також індивідуалізованого 

підходу до підбору схем та форм застосування гормональної корекції.

Дисертантом доведена ефективність впровадженої програми 

комплексної профілактики плацентарної дисфункції та медикаментозної 

корекції, що у свою чергу зумовило покращення психофункціонального



статусу, матково-плацентарного кровообігу, гормональної, білоксинтезуючої 

функції плаценти, перебігу вагітності та пологів і стало ефективним засобом 

профілактики синдрому затримки розвитку плоду, дистресу плода, 

плацентарної дисфункції та асфіксії новонароджених.

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» автор 

вдало проводить аналіз отриманих результатів у вигляді порівняння 

основних етапів проведених досліджень, приводить всебічне комплексне 

узагальнення головних розробок, логічно підбиває підсумок проведених 

досліджень, зіставляючи їх із сучасними даними літератури. Цей розділ 

вдало доповнює характеристику теоретичного рівня дисертації, а також 

демонструє високий рівень професійної зрілості та наукової кваліфікації 

автора.

Висновки та практичні рекомендації, як і всі положення дисертації, які 

повністю відображають матеріали дисертаційної роботи, є достовірними, 

конкретними, витікають із суті проведених досліджень, достатньо 

обґрунтовані, змістовні, ґрунтуються на отриманих автором фактах, мають 

вагоме науково-теоретичне та практичне значення та логічно завершують 

дисертаційне дослідження.

Кількість використаних першоджерел свідчить про глибокий аналіз 

даних літератури та детальний підбір матеріалів для обґрунтування 

доцільності та актуальності проведеного дослідження.

Об’єм фактичного матеріалу власних досліджень достатній для 

дискусії, обгрунтування наукових положень, і рекомендацій науково- 

практичного використання здобутих результатів.

Повнота викладу в опублікованих працях наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Основні 

положення та висновки дисертаційної роботи викладено у 8 наукових працях, 

із яких 5 - у  фахових виданнях України, 2 - у  іноземних журналах, 1 -  тези 

науково-практичних конференцій. Таке представлення результатів наукової 

роботи є достатнім. У наукових працях, опублікованих у співавторстві,



участь Дзьомбака Володимира Богдановича є визначальною і полягає у 

проведенні літературного пошуку, статистичній обробці і аналізі отриманих 

результатів, формулюванні висновків. Кількість публікацій, їх обсяг та кість, 

повнота висвітлення результатів і розкриття змісту дисертації відповідають 

вимогам до даного роду робіт. У дисертації Дзьомбака В.Б. не виявлено 

запозичених матеріалів дисертаційних досліджень. Робота та автореферат 

оформлені згідно вимог, що висуваються до клінічних дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Результати роботи 

наведені в повному обсязі, статистично вірогідні.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення. 

Принципових зауважень по суті та змісту роботи немає. Разом з тим, у 

процесі рецензування у тексті виявлено низку стилістичних огріхів, 

граматичних помилок, русизмів, неологізмів, невдалих зворотів, які 

необхідно виправити, деякі висловлювання не відповідають стандартам 

сучасної української мови. Всі ці зауваження не носять принципового 

характеру і можуть бути легко усунені. Крім того, окремі терміни не в повній 

мірі приведені до відповідності до МКХ-10, не у всіх таблицях вказано 

кількість пацієнтів, у яких проведено дослідження, окремі терміни «дещо 

вищі» або «дещо нижчі» є некоректні та потребують конкретизації щодо 

вірогідності у показниках. Відповідні виправлення до дисертації внесено.

В ході аналізу представлених наукових положень виник ряд запитань, 

на які хотілося б отримати відповідь:

1. Які методи ви використали для того,щоб встановити особливості 

антенатального анамнезу?

2. Чи отримували ваші пацієнтки лікування порушення 

менструальної функції? Якщо так, то яке? І чи відмічено ефект даної 

медикаментозної терапії? Чи були у вашому дослідження пацієнтки із 

збереженим порушеним ритмом менструацій?



3. З якою метою призначалися Вами омега-3 поліненасичені жирні 

кислоти? У запропонованій Вами схемі є препарат інозитол, що це за 

препарат, яка доцільність його використання?

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці.

Науково обгрунтовані висновки і практичні рекомендації можуть бути 

використані у клінічній практиці в першу чергу центрів планування сім’ї, у 

діяльності гінекологічних клінік та жіночих консультацій і центрів репродукції 

людини. Слід вважати за доцільне підготовку методичних рекомендацій за 

матеріалами дисертації для ознайомлення, а також широке впровадження 

основних положень роботи в практику жіночих консультацій та дитячих 

лікарень України.

Відповідність дисертації встановленим вимогам.

Дисертаційна робота Дзьомбака Володимира Богдановича 

«ПРОФІЛАКТИКА АКУШЕРСЬКИХ ТА ПЕРИНАТАЛЬНИХ 

УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК З ПОРУШЕННЯМ МЕНСТРУАЛЬНОЇ 

ФУНКЦІЇ В ПУБЕРТАТНОМУ ПЕРІОДІ» є завершеною науково- 

дослідною працею, виконаною під керівництвом доктора медичних наук, 

професора Макарчук Оксани Михайлівни, яка містить нове вирішення 

актуального наукового завдання сучасного акушерства - поліпшення 

репродуктивного здоров’я пацієнток із порушенням становлення 

менструальної функції в анамнезі, на основі вивчення клініко-психологічних, 

ендокринологічних і метаболічних змін, оцінки гемодинаміки матки та 

яєчників, особливостей розвитку гестаційних ускладнень та порушення 

внутрішньоутробного стану плоду, шляхом використанням 

індивідуалізованих програм моніторингу вагітності та персоніфікованої 

програми преконцепційної підготовки.

Отримані автором результати достовірні, висновки та практичні 

рекомендації обґрунтовані Робота базується на достатньому числі вихідних



даних, їх адекватному математичному аналізі та правильній клінічній 

інтерпретації.

Дисертація Дзьомбака Володимира Богдановича за своєю 

актуальністю, новизною отриманих результатів та їх практичним значенням, 

рівнем методичного вирішення поставлених завдань 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 наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.01 -  акушерство та гінекологія
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