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Актуальність теми дисертаційної роботи.

Зниження народжуваності, яке викликане соціальними причинами, 

погіршує демографічну ситуацію в Україні. Так, в теперіш ній час однією з 

серйозних проблем залишається негативна тенденція, коли все більше число 

сімей обмежуються народженням однієї дитини. Народжуваність, рівень 

здоров’я дітей та репродуктивного здоров’я жінок -  це взаємопов’язані та 

взаємообумовлені критерії благополуччя суспільства.
і

На сьогодні надзвичайно актуальною медичною та соціальною 

проблемою є відновлення репродуктивної функції жінок, які страждають на 

непліддя, оскільки його частота в шлюбі досягає за різними даними 15-30 %, 

що створює соціально-демографічні проблеми державного масштабу. За даними 

ВООЗ, безплідний шлюб впливає на демографічні показники значно більше, 

ніж разом взяті невинош ування вагітності та перинатальна патологія.

Останні десятиріччя характеризуються все більшим розповсюдженням 

допоміжних репродуктивних технологій для лікування безплідних пар в нашій 

країні та у всьому світі. Запліднення in vitro (ЗІВ) із ембріотрансфером 

розглядається як один з найбільш перспективних методів лікування непліддя.

Застосування різних допоміжних репродуктивних технологій у вирішенні 

проблеми безпліддя з метою настання зачаття є тільки першим кроком, за яким 

слідує наступний, неменш  важливий — забезпечення виношування вагітності та



народження здорової дитини. Однак, незважаючи на сучасне лабораторне та 

медикаментозне забезпечення програми, успішна імплантація ембріонів з 

розрахунку на один перенос в матку не перевищує 20-35 %, а частота 

ускладнень вагітності сягає за різними даними 20-60 %. Одним із таких 

ускладнень є відш арування хоріона, яке пов'язують з імунологічними 

розладами в організмі матері, погіршенням рецептивності ендометрію, 

антифосфоліпідним синдромом, гіпергомоцистеїнемією, дефектами 

коагуляційної системи, наявністю аутосенсибілізації до хоріонічного 

гонадотропіну людини, дисбалансом різних ростових факторів, ендотеліальною 

дисфункцією тощо.

Незаперечним є те, що встановлення причин ранніх репродуктивних 

втрат та пошук нових шляхів підвищення результативності програм 

запліднення in vitro є надзвичайно актуальним та своєчасним.

Саме тому мета, яку поставила перед собою здобувач в процесі 

виконання наукового дослідження є актуальною, чітко сформульованою, 

поставлені завдання дослідження науково обгрунтовані, повністю вирішені в 

процесі роботи та відкривають перспективний напрямок наукового 

дослідження.

Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконувалась як фрагмент комплексної науково- 

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

«Івано-Ф ранківський національний медичний університет» на тему: «Клініко- 

патогенетичні ш ляхи зниження частоти порушень репродуктивного здоров’я та 

перинатальних ускладнень жінок Прикарпаття» (державної реєстрації № 

0114U004747, терміни виконання 2014-2018 pp.), в якій дисертант є 

співвиконавцем.



Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів 

досліджень.

Аналізуючи основні положення дисертаційного дослідження, варто 

вказати на наступні результати, що мають вагому наукову новизну.

Автором отримано нові дані щодо основних факторів ризику 

відшарування хоріона у жінок із вагітністю, що настала завдяки допоміжним 

репродуктивним технологіям та встановлено найбільш значимі їх комбінації, 

які значно підвищ ують ризик порушення імплантації, що дозволило провести 

прогностичну оцінку ризику та вирішити питання щодо доцільності проведення 

необхідного об’єму лікувально-профілактичних заходів.

На основі клінічних, ультразвукових, гормональних та імунологічних 

досліджень встановлено типові структурно-функціональні порушення, що 

знижують результативність програм ЗІВ та впливають на частку 

невиношування вагітності із формуванням ретрохоріальних гематом та ранніх 

репродуктивних втрат.

Цінним із наукової точки зору є отримані дані щодо продукції 

трансформуючого фактору росту, як цитокіну, що регулює процеси інвазії 

трофобласта, володіє імуносупресивними властивостями, знижуючи синтез 

прозапальних цитокінів, тим самим забезпечує нормальний перебіг вагітності. 

Вперше встановлені кореляційні зв ’язки трансформуючого фактору росту із 

гормональними, імунологічними показниками та маркерами ендотеліальної 

дисфункції.

Результати комплексних досліджень дозволили розкрити характер та 

глибину імунологічних порушень, які розвиваються у жінок із безпліддям, 

лікованим за допомогою програм ЗІВ, із включенням в обстеження оцінки 

ростових факторів та імунологічних показників у сироватці крові в період 

підготовки до програми ЗІВ та у динаміці супроводу індукованої вагітності у 

даної категорії пацієнток.

Отримані результати дозволили диференційовано підійти до розробки та 

впровадження програми преконцепційної підготовки із урахуванням наявності 

та комбінації провідних чинників ризику відшарування хоріона, а також



оптимізувати діагностичний алгоритм догестаційного та гестаційного 

супроводу, запропонувавш и для практичної охорони здоров’я патогенетично 

обґрунтований комплекс лікувально-профілактичних заходів.

Пункти наукової новизни відображають основні розділи проведених 

досліджень, є новими та відповідають поставленим завданням.

Практичне значення наукового дослідження.

Практичне значення дисертаційної роботи не викликає сумнівів. Автор 

комплексно представила детальну оцінку та виділила основні фактори ризику 

порушення імплантаційної здатності в програмах ЗІВ. Запропонований 

алгоритм прогнозування та діагностики імунологічних та гемостазіологічних 

порушень у жінок, включених в програму ЗІВ, із провідними чинниками ризику 

відшарування хоріона, дозволив підвищити ефективність програми ЗІВ, а також 

своєчасно вирішити питання про подальше безпечне ведення та супровід 

вагітності у даної категорії жінок.

Для практичної роботи лікарів центрів репродукції людини, жіночих 

консультацій запропоновано та впроваджено клінічний підхід до 

преконцепційної підготовки та супроводу індукованої вагітності, що надав 

можливість знизити частоту ускладнень вагітності та перинатальної 

захворюваності.

Новизна результатів дослідження підтверджується впровадженнями у 

клініках репродуктивної медицини Чернівецької, Тернопільської, Київської, 

Львівської та Івано-Ф ранківської областей, про що свідчать представлені акти 

впровадження. Слід відмітити, що матеріали роботи використовуються у 

навчальному процесі на кафедрах акушерства і гінекології імені І. Д. Ланового 

та акуш ерства та гінекології ННІ післядипломної освіти ДВНЗ «Івано- 

Франківський національний медичний університет», кафедри акушерства, 

гінекології та перинатології НМ АПО імені П. Л. Ш упика. 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 дисертаційній роботі.

Детальне ознайомлення із текстом дисертації дає підстави стверджувати, 

що робота виконана на достатньо високому та сучасному науково-методичному 

рівні.

Наукові положення, висновки та практичні рекомендації, сформульовані в 

дисертаційній роботі, базуються на результатах, що були отримані у процесі 

виконання роботи на достатньому клінічному матеріалі, аргументовані й 

адекватні поставленій меті та завданням дослідження, випливають із фактичного 

матеріалу, мають теоретичне та практичне значення. 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.

Слід відмітити, що висновки та практичні рекомендації, які повністю 

відображають матеріали дисертації, випливають із її змісту, є досить 

розгорнутими, логічними, змістовними, ґрунтуються на отриманих автором 

фактах, мають теоретичне та практичне значення і слугують віддзеркаленням 

основних результатів дисертаційного дослідження.

Основні положення дисертації широко 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.

Оцінка змісту дисертації, її  завершеності в цілому та ідентичності 

змісту автореферату й основних положень дисертації.

Дисертація викладена на 211 сторінках друкованого тексту (обсяг 

основної частини -  162 сторінки), побудована за традиційною схемою наукових 

рукописів та складається із анотації, вступу, огляду літератури, розділу 

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

узагальнення результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку 

використаних джерел, який нараховує 272 джерела, з них 157 -  кирилицею і 

115— латиницею. Робота ілюстрована 40 таблицями та 24 рисунками. Загалом 

всі розділи написані чітко, цілеспрямовано та логічно. В роботі простежується 

виважений погляд на проблему, здатність дисертанта до аналізу матеріалу.

У вступі автор висвітлює стан проблеми, чітко формулює мету та 

завдання дослідження, обґрунтовує необхідність його проведення, наводить 

новизну, практичну значимість та впровадження роботи в практику.

У першому розділі, присвяченому огляду літератури, автор змістовно 

подає сучасний погляд на проблему безпліддя, основні напрямки її вирішення, 

в тому числі застосування допоміжних репродуктивних технологій та 

особливості перебігу індукованої вагітності, ускладненої локальним 

відшаруванням хоріона. Даний розділ складається з трьох частин, які 

відображають основні напрямки досліджень проблеми, що вивчається. 

Написаний він вміло, відрізняється глибоким розумінням теоретичних та 

практичних аспектів проблеми, що вказує на високий рівень ерудиції автора. 

Здобувачем проаналізовано достатню кількість літературних джерел, в тому 

числі іноземних публікацій, із них більше половини за останні роки.

Розділ «М атеріали і методи дослідження» написано за класичним 

принципом, лаконічно та коректно. Слід відмітити, що автором використано 

новітні методики дослідження, що дало можливість більш глибоко підійти до



характеристики патогенетичних аспектів виникнення ретрохоріальних гематом. 

Здобувачем обстежено достатню кількість пацієнток, глибина та кількість 

використаних сучасних лабораторних, інструментальних та статистичних 

методів відповідають вимогам, що стосуються такого виду робіт.

Третій розділ наукової роботи присвячений ретроспективному аналізу 

перебігу гестаційного періоду у жінок із вагітністю, що ускладнилась 

відшаруванням хоріона, в якому враховано віковий фактор, тривалість, вид та 

лікування непліддя, особливості перебігу преморбідного фону, наявність 

екстрагенітальної патології, оперативних втручань, перебіг попередніх 

вагітностей, що дозволило виділити провідні чинники ризику виникнення 

ретрохоріальних гематом. Таким чином, для розробки практичних 

рекомендацій щодо формування груп ризику та складання оптимізованої 

програми профілактичних заходів важливим є визначення потенційних 

етіологічних чинників, їх прогностичної та діагностичної цінності.

У четвертому розділі подано клінічну характеристику обстеженого 

контингенту пацієнток, з яких 100 жінок, включених в програму ЗІВ, мали 

фактори ризику відш арування хоріона, що встановлені за допомогою 

ретроспективного аналізу, та 30 здорових жінок, вагітність яких настала в 

природньому циклі. Розділ викладений структуровано, проілюстровано 

рисунками та таблицями, що дозволило у повному об’ємі провести порівняльну 

оцінку особливостей гінекологічного, репродуктивного та соматичного 

анамнезів, а також встановити поширеність, структуру та частоту вагомих 

факторів розвитку локального відшарування хоріона. Автор аргументовано 

обґрунтовує положення, що ретельно зібраний анамнез, оцінка всіх провідних 

предикторів, без сумніву, дає можливість не тільки доповнити та оптимізувати 

діагностичний алгоритм, але й обгрунтувати підхід до застосування лікувально- 

профілактичних заходів.

У п ’ятому розділі автор проводить характеристику гормональних 

взаємовідносин, специфічних білків вагітності, гемостазіологічних показників, 

маркерів антифосфоліпідного синдрому та аналіз результатів ультразвукового 

та доплерометричного дослідження при локальному відшаруванні хоріона.



Цікаві є дані щодо порушень гормональних та гемостазіологічних показників у 

жінок із факторами ризику виникнення ретрохоріальних гематом, включених в 

програму ДРТ, які демонструють наявність гормонального дисбалансу та стану 

гіперкоагуляції на момент підготовки до індукції суперовуляції, що є 

додатковим визначальним фактором невдалих спроб ДРТ та при їх 

позитивному результаті -  ранніх репродуктивних втрат. Науковий та 

практичний інтерес представляють дані про порушення кровоплину на рівні 

судин матки, що проявляється підвищенням індексу резистентності та систоло- 

діастолічного співвідношення, особливо чіткі при наявності відшарування 

хоріона.

Ш остий розділ присвячений характеристиці виявлених маркерів 

інфекційних захворювань, як можливих предикторів імунопатологічних 

процесів, показників сироваткових цитокінів та рівня цитокіна TGF-J31, як 

регулятора процесів інвазії в ранні терміни, а також маркерів ендотеліальної 

дисфункції. У результаті проведених досліджень встановлено, що 

патогенетичні механізми розвитку ретрохоріальних гематом та пов’язані з 

даним фактом порушення процесів плацентації, що супроводжується 

зростанням частки ранніх репродуктивних втрат, мають тісний зв'язок, перш за 

все, з активацією прозапальної ланки цитокінової системи, порушенням 

функціонального стану ендотелію та неповноцінністю процесів ангіогенезу.

Важливим розділом дисертації є оцінка ефективності запропонованого 

лікувально-профілактичного алгоритму прегравідарної підготовки та супроводу 

вагітності у жінок із безпліддям, лікованим за допомогою ДРТ. Наведені в 

даному розділі результати досліджень вказують на те, що використання базової 

традиційної схеми підготовки до програм ЗІВ у жінок із факторами ризику 

утворення відш арування хоріона виявилось недостатньо ефективним, що 

обумовило доцільність включення до комплексу преконцепційної підготовки 

запропонованих препаратів, поєднане використання яких, починаючи з 

прегравідарного періоду, сприяло більш ш видкому та якісному регресу 

клінічної симптоматики загрози переривання вагітності, зменшення відсотка



ускладнень вагітності, а також її пролонгування. Все це дає підставу вважати, 

що ефективність розробленого алгоритму є досить високою.

У розділі «Аналіз та обговорення результатів дослідження» логічно та 

систематизовано представлено основні положення наукової роботи, визначено 

основні провідні чинники, що дають можливість формувати заходи 

профілактики відш арування хоріона та невиношування вагітності у жінок із 

застосуванням програми ЗІВ.

О б’єм 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 опубліковано 16 наукових робіт, із 

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

виданні (Індія), один патент на корисну модель, надруковано 5 тез на теми, 

пов’язані з дисертаційним дослідженням, у збірниках науково-практичних 

праць. Кількість публікацій, обсяг, якість, повнота висвітлення результатів та 

розкриття змісту дисертації відповідає вимогам до даного виду робіт. У 

публікаціях знайш ли відображення всі основні положення дисертаційної 

роботи.

Автореферат дисертації оформлений згідно вимог ДАК України, в якому 

чітко, послідовно, логічно в лаконічній формі викладено основні положення, 

одержані результати дослідження, висновки та практичні рекомендації.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення.

Принципових недоліків щодо змісту і оформлення дисертаційної роботи 

немає.

В процесі рецензування роботи виникли деякі зауваження до оформлення 

роботи, які не мають суттєвого значення та не зменшують її цінності, зокрема 

до табличного представлення кількісної інформації, окремі із них варто було б 

подати у вигляді діаграм, зустрічаються деякі повторення, надто детально 

подано огляд літератури, є можливість скорочення його обсягу.



У ході аналізу представлених наукових положень виник ряд запитань, на 

які хотілось би отримати відповіді:

1. Чим Ви поясните значимий відсоток ускладнень гестаційного періоду у 

жінок з непліддям після застосування програми ЗІВ із ембріотрансфером в 

стимульованому циклі, ніж у жінок, яким проводився кріопротокол?

2. Яка саме форма ендокринного непліддя найчастіше зустрічалась як 

фактор ризику виникнення ретрохоріальних гематом?

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного  

дослідження в практиці.

Результати досліджень можуть бути використані в клінічній практиці в 

першу чергу клінік репродуктивної медицини, обласних центрів планування 

сім’ї, жіночих консультацій та представлені при навчанні лікарів-інтернів, 

клінічних ординаторів, аспірантів, лікарів-курсантів циклів передатестаційної 

підготовки. За матеріалами дисертації необхідно видати методичні 

рекомендації.

Відповідність дисертації встановленим вимогам.

Дисертаційна робота 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 

репродуктології та акуш ерства -  підвищення ефективності програм ЗІВ, 

знижуючи частоту невинош ування вагітності при відшаруванні хоріона у 

вагітних із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій шляхом 

оптимізації алгоритму діагностичних та лікувально-профілактичних заходів.



За актуальністю, науковою новизною, теоретичною та практичною 

значимістю дисертаційна робота Литвин Наталії Василівни повністю відповідає 

вимогам пункту 11 «Порядку присудження наукових ступенів» Постанови 

Кабінету М іністрів України № 567 від 24.07.2013р. (зі змінами, внесеними 

згідно з Постановами Кабінету М іністрів 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 та гінекологія.
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