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Актуальність теми дисертаційної роботи.

Безпліддя -  проблема, значення якої не тільки не применшується з 

плином часу але і, без сумніву, зростає, причому частота безплідних 

подружніх пар коливається від 12 % до 30 % як в нашій країні, так і у всьому 

світі, що в свою чергу має величезне як соціально-демографічне, так і 

економічне значення. У зв’язку з чим зростає частка допоміжних 

репродуктивних технологій (ДРТ) як провідних методів лікування 

безплідних пар.

Незважаючи на результативність ДРТ, більшість індукованих 

вагітностей має різноманітні ускладнення, одне з яких ранні репродуктивні 

втрати. Проблема невиношування вагітності у жінок, включених в програму 

запліднення ін вітро (ЗІВ), що супроводжується локальним передчасним 

відшаруванням хоріона, відкривається у нових аспектах, а саме: така 

вагітність супроводжується розвитком плацентарної дисфункції, 

мимовільним перериванням вагітності, а при її збереженні -  високою 

часткою дистресу плода, затримкою внутрішньоутробного розвитку плода та 

перинатальною захворюваністю та смертністю.



Існуючі на сьогодні у науковій літературі дані, присвячені проблемам 

допоміжних репродуктивних технологій та ранніх репродуктивних втрат 

вагітності, стосуються різних аспектів порушення в імунній системі, 

структурно-функціональних змін у ендометрії та імплантаційної 

неспроможності, проте очевидним залишається факт, що порушення 

репродуктивної функції є наслідком комплексного впливу багатьох 

чинників, а його медикаментозна терапія є недостатньо результативна.

Враховуючи вище викладене, без сумніву, очевидним є необхідність 

встановлення достовірних діагностичних критеріїв імовірного ризику ранніх 

репродуктивних втрат, внесення обґрунтованих уточнень по питаннях 

патогенезу структурно-функціональних змін, пошук нових шляхів 

підвищення результативності допоміжних репродуктивних технологій, що є 

досить актуальним та розширює межі наукових пошуків.

Такі дослідження мають велике теоретичне та практичне значення, 

оскільки дозволяють осмислено підійти до оцінки нових аспектів патогенезу 

порушення репродуктивного процесу, а також встановити взаємозв’язок між 

клініко-анатомічними, морфофункціональними та імунологічними 

параметрами репродуктивної системи, що визначають невдачі індукованих 

вагітностей.

Для досягнення поставленої мети здобувач поставила конкретні 

завдання, після вирішення яких вдалося отримати дані, що відрізняються 

принциповою новизною, відкривають перспективний напрямок наукових 

досліджень.

Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконувалася, як фрагмент комплексної науково- 

дослідної роботи кафедри акушерства та гінекології імені І. Д. Ланового 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» на тему: 

«Клініко-патогенетичні шляхи зниження частоти порушень репродуктивного



здоров’я та перинатапьних ускладнень жінок Прикарпаття» (державної 

реєстрації № 0114U004747, терміни виконання 2014-2018 pp.). Дисертант є 

співвиконавцем зазначеної теми та виконавцем одного із фрагментів роботи.

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів 

досліджень.

Провівши оцінку найважливіших здобутків дисертаційного 

дослідження, варто відмітити наступні результати, що мають вагому наукову 

новизну.

Автором розширено уявлення щодо патогенетичних механізмів 

формування ретрохоріальних гематом у жінок репродуктивного віку, 

включених в програму ДРТ, та вперше виділено прогностично найбільш 

вагомі чинники ризику розвитку відшарування хоріона, що дозволило 

оцінити ступінь прогнозованого ризику і вирішити питання щодо 

необхідності, термінів та обсягу профілактичних заходів.

Науково цінним є вперше проведена оцінка продукції

трансформуючого фактору росту у взаємозв’язку із рівнем показників 

прозапального цитокінового ряду, що лежать в основі порушення клітинно- 

опосередкованих механізмів регуляції репродуктивного процесу в організмі, 

а саме дисбалансу даних регуляторних трансмітерів у сторону депресії їх 

синтезу поряд із гіперсекрецією рівня інтерлейкіну-1 р та TNF-a, що є 

свідченням порушення ангіогенезу та супресорної реорганізації

регуляторних механізмів.

У результаті проведених наукових пошуків автором представлено 

розв’язання нового наукового завдання та доповнено патогенетичну 

концепцію особливостей перебігу першої половини вагітності та розвитку 

ретрохоріальних гематом у жінок із тривало лікованим непліддям в анамнезі 

на основі отриманих результатів оцінки дисбалансу гормональних та 

метаболічних процесів та розвитку патологічної динаміки синтезу

прозапальних цитокінів.



Отримані результати даного наукового пошуку створили передумови 

для розробки науково-методичного підходу щодо прогнозування, 

діагностики та профілактики репродуктивних втрат у жінок з безпліддям, яке 

ліковане за допомогою програми ЗІВ, які базуються на оцінці гормонального 

та цитокінового дисбалансів, дослідження ступеню ендотеліозу та інших 

біологічних маркерів, що в свою чергу дозволило розробити та впровадити 

комплекс заходів прегравідарної підготовки та профілактики ускладнень 

вагітності, що настала завдяки ДРТ.

Вважаємо, що елементи наукової новизни сформульовані коректно, їх 

кількість та кваліфікаційні ознаки відповідають нормативним вимогам.

Практичне значення наукового дослідження.

Результатом даного дослідження стала поглиблена оцінка 

анамнестичних факторів, внаслідок чого визначено роль предикторів 

невиношування вагітності із відшаруванням хоріона та ранніх 

репродуктивних втрат, що дозволило більш конкретизовано підійти до 

формування груп ризику.

Цінним у практичному аспекті є запропонований у роботі підхід до 

оптимізації діагностичного алгоритму, обґрунтовано доцільність оцінки 

імунологічних маркерів цитокінового статусу та ендотеліальної дисфункції, 

а також рівня окремих факторів росту, розроблено оптимальну тактику 

преконцепційної підготовки, моніторингу та супроводу вагітності в таких 

пацієнток. Розроблено та апробовано комплекс гормональної корекції із 

врахуванням доцільності монотерапії високоселективними препаратами 

прогестерону в комплексі з метаболічними середниками, представлена 

ефективність та безпечність запропонованих схем із включенням препаратів: 

донаторів оксиду азоту, антиоксидантів та вітамінно-мінерального 

комплексу із лікувальною дозою фолатів, препаратів із імуномодулюючими 

та антиагрегантними властивостями, що дозволило нівелювати виявлений



дисбаланс гомеостазу, покращити процеси ангіогенезу та підвищити 

репродуктивний потенціал пацієнток.

Новизна результатів дослідження підтверджується впровадженнями у 

клініках репродуктивної медицини Чернівецької, Київської, Львівської, 

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 імені І. Д. Ланового, на кафедрі акушерства та гінекології ННІ 

післядипломної освіти ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний 

університет», а також на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології 

НМАПО імені П. Л. Шупика. Загалом, можна вважати, що дисертація 

пройшла належну апробацію, вона є самостійною науковою працею, що має 

завершений характер.

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Ознайомившись із текстом дисертації можна стверджувати, що підхід 

дисертантки до обраної теми та поставлених завдань наукового пошуку 

відзначається ґрунтовністю дослідження, дана дисертаційна робота виконана 

на достатньо високому та сучасному науково-методичному рівні.

Слід відмітити, що методично вірний підхід до вирішення поставлених 

завдань, використання сучасних високоінформативних методів дослідження у 

поєднанні із достатньою кількістю клінічних спостережень та застосування 

сучасних комп’ютерних технологій для обробки результатів дослідження із 

використанням пакету прикладних статистичних програм забезпечили 

достовірність та репрезентативність отриманих автором наукових результатів.

Всі наукові положення, висновки та практичні рекомендації, 

сформульовані в дисертації, базуються на результатах, що були отримані у 

процесі виконання роботи, достатньо аргументовані, відповідають 

поставленій меті та завданням дослідження, мають теоретичне та практичне



значення. Необхідно відзначити, що висновки дисертаційного дослідження 

мають об’єктивний характер, адекватні та цілком логічні, базуються на 

грамотному використанні як клініко-лабораторних методів, так і спеціальних 

інструментальних методик та цілої групи імунологічних досліджень 

цитокінового профілю та рівня трансформуючого фактору росту.

Основні положення дисертації оприлюднені на міжнародній науково- 

практичній конференції «Соціально-економічний розвиток регіонів» 

(Чернівці, 2016), науково-практичній конференції «Актуальні питання 

педіатрії, акушерства та гінекології» (Тернопіль, 2017), всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Жіноче здоров’я: Імплементація сучасних 

протоколів в клінічну практику» (Тернопіль, 2017), пленумі Асоціації 

акушерів-гінекологів України та науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Акушерство, гінекологія та репродуктологія: освіта, 

клініка, наука» (Одеса, 2017), всеукраїнській науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в акушерстві та 

гінекології: від науки до практики» (Івано-Франківськ, 2017), науково- 

практичній конференції «Репродуктивне здоров’я жінки в реаліях сучасного 

світу» (Львів, 2017). Спрямованість науково-практичних конференцій, де 

відбувалася апробація дисертаційного дослідження, характер статей та 

виступів дисертантки, у яких відображено положення дисертації і результати 

проведених досліджень, повною мірою розкривають дослідницьку проблему.

•  •  • • •  ото •  •  •  •Оцінка змісту дисертації, н завершеності в цілому та ідентичності 

змісту автореферату й основних положень дисертації.

Дисертаційна робота побудована за традиційною схемою наукових 

рукописів, викладена на 211 сторінках машинопису (основний обсяг 162 

сторінки), складається із вступу, огляду літератури, розділу матеріалів та 

методів дослідження, 5 розділів власних досліджень, обговорення 

результатів, висновків, практичних рекомендацій, бібліографічного 

покажчика літератури, який нараховує 272 джерела, з них 157 кирилицею та



115 латиною. Представлений 40 таблицями та 24 рисунками, ілюстративний 

матеріал є переконливим та інформативний.

Слід відмітити, що наукова та літературна якість подання матеріалу та 

стилю дисертаційної роботи не викликають жодних заперечень.

У вступі здобувач чітко обґрунтувала актуальність проблеми, науково 

коректно сформулювала мету, що корелює із темою та конкретизується у 

завданнях, висвітлила новизну та практичну значимість роботи, навела 

відомості про апробацію.

У розділі, присвяченому огляду літературних джерел, автор, ґрунтовно 

проаналізувавши достатню кількість літературних джерел, в тому числі 

іноземних, подає повну характеристику стану проблеми існуючих на 

сьогодні у науковій літературі причин невиношування вагітності із 

відшаруванням хоріона у жінок із безпліддям, які ліковані за допомогою 

програм ДРТ, а також сконцентрувала свою увагу на основних суперечливих 

моментах даної проблеми. Проведене дисертанткою дослідження 

літературних джерел демонструє її обізнаність у проблемі, показує вміння 

аналізувати складні, а часом і суперечливі дані.

У другому розділі “Матеріали та методи дослідження” дисертант 

вдало обґрунтовує вибір запропонованих методик для власного дослідження 

проблеми, вказує на необхідність їх застосування, розпочинаючи із 

преконцепційного етапу. Здобувач обстежила достатню кількість пацієнток, 

а глибина та кількість використаних сучасних лабораторних, 

інструментальних та статистичних методів відповідають вимогам, що 

стосуються такого виду робіт. Автор чітко описує запропонований нею 

підхід до дизайну дослідження, етапність його проведення. Розділ 

завершується відомостями про методи статистичної обробки, що були 

задіяні для узагальнення отриманих цифрових результатів.



Розділ третій, присвячений ретроспективному аналізу медичних карт 

пацієнток з клінікою мимовільного викидня та ретрохоріальної гематоми, 

викладений структуровано, проілюстрований рисунками та таблицями, 

дозволяє у повному об’ємі провести порівняльну оцінку особливостей 

репродуктивного, соматичного та гінекологічного анамнезів, перебігу 

патології, провідних клінічних симптомів, а також встановити поширеність, 

структуру та частоту вагомих чинників розвитку ретрохоріальних гематом. 

На нашу думку, цінними є пошуки автора у розробці концептуальної схеми 

аналізу провідних чинників у групі пацієнток із ранніми репродуктивними 

втратами та ретрохоріальними гематомами в анамнезі, де у контексті цього 

виділено систему предикторів, що дозволяє більш обґрунтовано підійти до 

формування групи ризику і корекції алгоритму моніторингу та медичного 

супроводу даної категорії пацієнтки. Автор аргументовано обґрунтовує 

положення, що ретельно зібраний анамнез, оцінка всіх провідних чинників, 

моніторинг та інтерпретація гормональних показників та результатів 

інструментальних обстежень, без сумніву, дають можливість не тільки 

доповнити та оптимізувати діагностичний алгоритм, але і обґрунтувати 

диференційований підхід до медикаментозної терапії.

У четвертому розділі представлена характеристика клінічних груп, 

сформованих із врахуванням комбінації діагностованих провідних чинників 

ризику відшарування хоріона.

У п’ятому розділі у порівняльному аспекті представлено основні 

відмінності, що характеризують порушення гормонального статусу у жінок 

із індукованою вагітністю. Цікавими є дані щодо неоднозначності рівня 

прогестерону в жінок із відшаруванням хоріона та доцільності пошуку нових 

підходів до гормональної корекції препаратами прогестерону у даної 

категорії пацієнток. Отримані результати демонструють, що рівні



гормональної дисфункції хоріону та плаценти залежать від певних 

особливостей гінекологічного анамнезу, соматичних захворювань, від віку 

жінок і поряд із наявністю провідних чинників ризику є додатковим 

визначальним фактором. Також даний розділ присвячений 

гемостазіологічним дослідженням та оцінці сонографічних особливостей у 

даної категорії пацієнток. Здобувачем проведено більш глибоке вивчення у 

групах жінок з обтяженим гінекологічним анамнезом (аборти, мимовільні 

викидні, інструментальні втручання у порожнину матки, трубно- 

перитонеальний чинник безпліддя) рівня провідних маркерів, що 

характеризують дані сторони патогенезу, що дозволило знайти клініко- 

лабораторне підтвердження порушенням механізмів плацентації, та розвитку 

плацентарної дисфункції із характерними змінами інструментальних методів 

дослідження.

За результатами представленого наукового пошуку, вкотре 

підтверджено необхідність детального збору анамнезу для чіткого 

формування груп ризику та вчасної діагностики в достатньому обсязі.

У шостому розділі проведені дослідження дозволяють стверджувати, 

що у пацієнток із індукованою вагітністю, що ускладнилась 

ретрохоріальною гематомою, у більшої половини випадків виявляються 

порушення продукції прозапальних цитокінів та трансформуючого фактору 

росту, що посилюють імплантаційну нездатність та ініціюють механізми 

відторгнення. Цікавими є дослідження, присвячені оцінці синтезу окремих 

факторів росту, а саме трансформуючого фактору росту, депресія продукції 

якого у сироватці крові спостерігалась впродовж всього періоду 

моніторингу. Практична цінність отриманих даних полягає у створенні 

передумов для стандартизації етапності, термінів лікувально- 

профілактичних заходів, дозволяє оцінити ступінь їх тяжкості та виразність 

проявів, які асоційовані із негативними наслідками -  ранніми 

репродуктивними втратами.



Сьомий розділ, присвячений оцінці ефективності прегравідарної 

підготовки та результативності програми ЗІВ в динаміці запропонованих 

схем моніторингу та супроводу вагітностей, що в свою чергу дозволили 

автору продемонструвати, що диференційований підхід до формування груп 

ризику, ретельна оцінка запропонованих прогностичних маркерів, 

оптимізована преконцепційна підготовка та персоніфікована 

медикаментозна корекція створюють передумови для значимої ефективності 

програми ЗІВ у таких пацієнток. Впроваджена програма лікувально- 

профілактичних заходів дозволила знизити частоту репродуктивних втрат та 

вдвічі підвищити частку клінічних вагітностей та пролонгувати її у 70 % 

спостережень.

У розділі, присвяченому аналізу результатів обстежень та їх 

обговорення, дисертант досить вдало проводить аналіз отриманих 

результатів у вигляді порівняння основних етапів наукового пошуку, логічно 

підбиває підсумки проведених досліджень, зіставляючи їх із сучасними 

даними вітчизняної та зарубіжної літератури. Позитивно вирізняє дану 

роботу те, що автором проведено комплексне дослідження та вперше 

застосований системний підхід до вивчення гормональних факторів, 

ростових критеріїв, імунологічних маркерів та даних метаболічного 

дисбалансу.

Таким чином, провівши аналіз основної частини дисертації, можемо 

дійти висновку, що мета дисертаційної роботи в ході виконання дослідження 

була досягнута, а дисертація є завершеною науковою кваліфікаційною 

працею.

У тексті автореферату відображено основні положення, зміст, 

результати та висновки здійсненого здобувачем дисертаційного 

дослідження. Ознайомившись із текстом автореферату дисертації, можна



стверджувати, що за структурою та змістом він відповідає вимогам, що 

ставляться до даного виду робіт. Зміст автореферату та основні положення 

дисертації є ідентичними.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті.

За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 16 наукових робіт, 

із них 9 - у  наукових фахових виданнях України, 1 -  в іноземному 

періодичному виданні (Індія), видано один патент на корисну модель, 

надруковано 5 тез на теми, пов’язані з виконуваною роботою, у збірниках 

науково-практичних праць. Таке представлення результатів наукової роботи 

є достатнім. У публікаціях знайшли відображення всі основні положення 

дисертаційної роботи.

Робота та автореферат оформлені згідно вимог, що висуваються до 

клінічних дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних 

наук. Результати роботи наведені в повному обсязі та статистично вірогідні.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та 

оформлення.

Позитивно оцінюючи здобутки дисертанта, вважаємо за необхідне 

зазначити наступні дискусійні положення та зауваження до поданої 

дисертаційної роботи:

в поодиноких випадках зустрічаються описки, повторення та невдалі 

стилістичні вирази;

доцільним було б запропонований лікувально-профілактичний 

комплекс представити у вигляді алгоритму, або продемонструвати у 

презентації.

Вказані зауваження та побажання не зменшують значимість наукової

праці.



У ході аналізу представлених наукових положень виник ряд запитань, 

на які хотілося б отримати відповідь:

1. Які конкретні дані були встановлені вами щодо порушення 

балансу прозапального ряду цитокінів? Як ви можете пояснити вказані 

відхилення?

2. На чому базувався підхід гормональної корекції. Чому саме 

монотерапія препаратом дідрогестерон вами була обрана і на чому 

ґрунтувався підбір даного середника?

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці.

Результати дисертаційного дослідження характеризуються 

теоретичною та практичною значимістю. Науково обґрунтовані висновки та 

практичні рекомендації можуть бути використані у клінічній практиці 

медичних установ, таких як клініки репродуктивної медицини, центри 

планування сім’ї та жіночі консультації міських та обласних 

пологодопоміжних закладів, а також у навчальному процесі при викладанні 

курсу акушерства, гінекології та репродуктології у вищих навчальних 

закладах.

Відповідність дисертації встановленим вимогам.

Дисертація Литвин Наталії Василівни на тему: «Діагностика та 

профілактика відшарування хоріона у жінок після застосування допоміжних 

репродуктивних технологій» є самостійною закінченою науково-дослідною 

роботою, виконаною під керівництвом доктора медичних наук, професора 

Геник Н. І. Отримані результати наукового дослідження, представлені 

наукові положення та практичні рекомендації дозволяють на сучасному 

методичному рівні вирішувати важливе наукове завдання акушерства -  

знизити частоту невиношування вагітності із відшаруванням хоріона у



жінок, включених в програму ДРТ, шляхом оптимізації алгоритму 

діагностичних та лікувально-профілактичних заходів.

За актуальністю, науковою новизною, теоретичною та практичною 

значимістю дисертаційна робота Литвин Наталії Василівни на тему: 

«Діагностика та профілактика відшарування хоріона у жінок після 

застосування допоміжних репродуктивних технологій» 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 України № 656 від 

19.08.2015р. та № 1159 від 30.12.2015р.) щодо кандидатських дисертацій, а її 

автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата наук за 

спеціальністю 14.01.01 - акушерство і гінекологія.
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