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Актуальність обраної теми дисертації. Серед жінок репродуктивного 

віку лейоміома діагностується у 25-40%, гіперпластичні процеси ендометрію 

-  у 10-18%, частота адеиоміозу досягає 12-50%. Доброякісні 

гіперпластичні процеси ендо-міометрію приводять до зниження якост і життя 

жінки, порушення її репродуктивного здоров’я та є причиною соціальної 

дисадаптації. Саме висока частота захворювання на міому матки серед жінок 

репродуктивного віку, відсутність чітких уявлень про етіопатогенетичні 

механізми виникнення даної патології, в основі яких основне місце посідає 

гіперестрогенія, низька ефективність ранньої діагностики цього 

захворювання, що призводить до неможливості консервативної терапії і 

зумовлює високу частоту хірургічних втручань, - все це доводить 

необхідність більш детального вивчення даної проблеми.

Традиційна гормональна терапія, яка входить до існуючих на сьогодні 

медичних стандартів у веденні пацієнток із лейоміомою матки, нерідко 

супроводжується ускладненнями зі сторони багатьох органів і систем та 

вираженими побічними симптомами, що значимо знижують якість життя 

жінки, а також високим відсотком протипоказань, що обмежують її 

застосування, і при тривалому використанні, особливо у жінок із



дисметаболічними розладами, вимагає ретельного моніторингу системи 

гемостазу та ліпідограми.

На даний час золотим стандартом у лікуванні лейоміоми матки 

залишається гістеректомія, яка хоча і є надійним і відносно безпечним 

методом лікування симптомів цієї патології, проте неминуче веде до втрати 

репродуктивної функції, завдає жінці фізичну та психологічну травми, 

посилює вже наявні порушення гомеостазу. А збільшення вікових меж 

фертильного періоду завдяки застосуванню сучасних репродуктивних 

технологій та соціальна активність сучасної жінки зумовлюють необхідність 

перегляду тактики ведення пацієнток із даною патологією.

Розвиток сучасних медичних технологій і фармацевтичної 

промисловості, накопичені дані щодо можливостей медикаментозного 

лікування доброякісних процесів матки дозволяють акушер-гінекологу 

розглядати інші рекомендаційні підходи, відкинути поширену очікувальну 

тактику та уникнути радикальних оперативних втручань, які, враховуючи 

реалії сьогодення, далеко не завжди оптимальні.

До сказаного слід добавити, що показники активного виявлення 

вказаних захворювань у репродуктивному віці залишаються низькими та 

неадекватними сучасним можливостям медицини та свідчать про 

необхідність удосконалення існуючих та розробки нових скринінгових 

програм у жінок групи ризику.

Все вище перераховане визначає актуальність та своєчасність роботи та 

обумовлює необхідність більш детального вивчення даної проблеми.

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 досліджень. Новизна 

наукових положень, висновків та практичних рекомендацій дисертаційного 

дослідження Абдулрахман Абдулбасет Мослема «Оптимізація лікування 

лейоміоми матки у жінок з ожирінням» полягає у наступному. У даному 

дисертаційному дослідженні вперше продемонстровані показники частоти та 

структури міомної хвороби на Прикарпатті впродовж 2013-2016 років, на 

репрезентативному клінічному матеріалі проведено дослідження 

доброякісних проліферативних процесів матки та визначено особливості їх 

перебігу і симптоматики у жінок із ожирінням.

Вперше проведена поглиблена оцінка значимості розладів 

гормональної функції яєчників у їх взаємозв’язку із порушеннями 

метаболічного гомеостазу, зокрема змінами ліпідного профілю та 

функціональної здатності гепатоцитів у жінок репродуктивного віку із 

лейоміомою матки та ожирінням.

Досліджуючи психоемоційну динаміку, автором виявлено домінування 

у даної категорії пацієнток ознак асенізації, зростання показників депресії із 

домінуванням соматичних проявів, переважання вираженої емоційної 

лабільності, і поступове формування патологічного психоемоційного стану.

Вперше проведено поглиблене вивчення особливостей ліпідного 

обміну та ферментативної здатності гепатоцитів із оцінкою цитолітичного 

синдрому в умовно здорових жінок репродуктивного віку при розвитку 

лейоміоми матки, що дозволило продемонструвати роль та значення розладів 

функціональної здатності гепатоцитів у ініціації проліферативних 

захворювань матки, особливо при поєднанні із доброякісними гіперплазіями 

ендо-міометрію.



Виявлено найбільш ефективні підходи до гормональної корекції на 

передопераційному етапі у жінок репродуктивного віку з лейоміомою матки 

та ожирінням із використанням селективних модуляторів рецепторів

прогестерону, запропоновано патогенетично обгрунтовані методи

профілактики рецидивів симптоматики та оцінена ефективність

консервативних підходів.

Пункти наукової новизни відображають основні розділи проведених 

досліджень, є новими і відповідають поставленим завданням.

Теоретичне значення даної роботи. Автором проведено грунтовне 

дослідження певних питань патогенезу лейоміоми матки у жінок із 

ожирінням шляхом вивчення особливостей гормональних, психологічних 

маркерів формування та із урахуванням метаболічних порушень. Результати 

комплексних досліджень дозволили розкрити характер і вивчити глибину 

метаболічних змін, які розвиваються при лейоміомі матки, а також 

впровадити у практику діагностичний комплекс із включенням обстеження 

оцінки психоемоційного статусу, ліпідного профілю та ферментативної 

здатності гепатоцитів у жінок із даною патологією.

Практичне значення дослідження.

У проведеному комплексному дослідженні представлено детальну 

оцінку та виділено основні фактори ризику виникнення та розвитку 

лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку із супутніми 

дисметаболічними порушеннями, своєчасна корекція та усунення яких 

дозволяє зменшити прояви захворювання.

Вперше проведена оцінка ефективності традиційної гормональної 

терапії та використання селективних модуляторів рецепторів прогестерону у 

програмі органозберігаючих підходів при гіперпластичних процесах матки та 

їх поєднаннях, вперше оцінено не тільки можливості даної терапії лейоміоми 

матки, але і її вплив на ліпідний профіль та функціональну здатність 

гепатоцитів у даної категорії пацієнток.



Запропоновано, впроваджено та апробовано комплекс лікувально- 

профілактичних заходів із застосуванням антиоксидантних, ліпотропних та 

онкопротекторних середників для корекції виявлених порушень, а 

завершальним моментом практичної значущості представленої наукової 

роботи є практичні рекомендації щодо запропонованого підходу лікування. 

Диференційований підхід до вибору методу органозберігаючого лікування та 

гормональної корекції у даної категорії пацієнток дозволяє запобігти, 

відтермінувати та зменшити ризик та об’єм агресивних хірургічних 

втручань, а також відсоток негативних проявів та рецидивів симптоматики.

Новизна результатів дослідження та їх практична значимість 

підтверджується впровадженнями у лікувальні установи Вінницької, 

Чернівецької 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 обгрунтованості 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 в процесі виконання роботи, 

достатньо аргументовані і адекватні поставленій меті та завданням наукового 

пошуку, вирішені за допомогою сучасних методів дослідження, ґрунтуються 

на достатньому фактичному матеріалі, логічно витікають із власних даних, 

що відповідає вимогам до дисертаційних робіт і говорить про їх 

достовірність та репрезентативність. Результати наукових досліджень 

базуються на даних обстеження 130 жінок із лейоміомою матки. З них 

основну групу склали 90 пацієнток із лейоміомою матки та ожирінням, групу 

порівняння - 40 жінок із лейоміомою без супутніх дисметаболічних 

порушень. Всім включеним у дослідження особам було проведено 

комплексне клініко-лаборагорне обстеження. 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), . адекватність 

застосованих методів статистичного аналізу дозволяють вважати подані 

автором наукові положення, висновки та практичні рекомендації науково 

обгрунтованими та достовірними. Статистичні методи є сучасними, адекватні 

поставленим завданням і відповідають сучасному науково-технічному рівню.

Дисертаційна робота викладена українською мовою на 180 сторінках 

комп’ютерного тексту (основний обсяг становить 148 сторінок), складається 

із вступу, огляду літератури, розділу матеріалів та методів дослідження, 4 

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, бібліографічного покажчика літератури, який 

включає 249 джерел, із яких 149 кирилицею та 100 латиною. Дисертація 

ілюстрована 25 таблицями та 23 рисунками.

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 28 таблицями та 23 рисунками 

ілюстративний матеріал є переконливим та доцільним.

Матеріали дисертації оприлюднені на науково-практичній конференції 

«Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології» (Тернопіль, 2015, 

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 ).



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, 

чотирьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, переліку використаних джерел. 

Загалом всі розділи написані чітко, цілеспрямовано, логічно. В роботі 

простежується виважений погляд на проблему, здатність автора до аналізу та 

синтезу.

У вступі висвітлюється актуальність дослідження, коректно подано 

мета, чітко поставлені завдання, дано визначення предмету та об’єктів 

дослідження, висвітлена новизна і практична значимість роботи, відомості 

про апробацію та публікацію матеріалів дисертації.

У розділі «Огляд літератури» автор змістовно подає повну 

характеристику стану проблеми гіперпластичних процесів матки на 

сьогоднішній день, аналізує наукові дані першоджерел, що вивчали сучасні 

погляди на морфо- та патогенез лейоміоми матки, особливості 

гормонального гомеостазу у жінок із даною патологією, сучасні принципи 

лікування лейоміоми матки, нові підходи до ведення, діагностики та 

оздоровлення таких пацієнтів, а також дає повне уявлення про сучасний стан 

вивчення даної проблеми, виділяючи комплекс невирішених та актуальних 

питань. 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.

Розділ «Матеріали і методи дослідження» написаний лаконічно і 

коректно. Наведено стислий опис використаних методик дослідження, 

здобувачем обстежено достатню кількість пацієнток, а глибина та кількість



використаних сучасних лабораторних, інструментальних та статистичних 

методів відповідають вимогам, що стосуються такого роду робіт.

У розділі 3 “ Клінічна характеристика досліджуваних груп та 

особливості репродуктивного здоров’я у жінок із лейоміомою матки та 

ожирінням» представлено місце даної патології у структурі гінекологічних 

захворювань у цілому, та за даними лікувальних закладів Прикарпаття 

зокрема. Використовуючи сучасний статистичний аналіз, наведені дані щодо 

основних медичних та соціальних факторів ризику даної патології при 

надмірній вазі тіла, продемонстровано їх багатогранність, докладно 

представлений характер клінічних особливостей патології в залежності від 

наявності супутніх дисметаболічних порушень.

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 гіперпластичних процесів матки, але і обґрунтувати 

диференційований підхід до медикаментозної терапії.

Розділ 4 «Лабораторна характеристика та особливості 

метаболічного гомеостазу у жінок із лейоміомою магки на тлі ожиріння»

присвячений покроковим підходам до клінічного визначення 

функціонального стану гепатоцитів та порушення метаболізму зі змінами 

показників ліпідного профілю та ферментативної активності гепатоцитів. 

Цікавими є дані щодо порушень метаболічних показників у групі умовно 

здорових жінок із лейоміомою матки, які демонструють, що рівень 

гормональної дисфункції залежить від ступеня та характеру ураження 

функціональної здатності гепатоцитів, і поряд із наявністю провідних 

чинників ризику розвитку та росту симптомної міоми матки є додатковим 

визначальним фактором.



Автором проведений аналіз основних показників гомеостазу та 

порушень гормонального балансу жінок із лейоміомою матки на тлі 

ожиріння, а результати проведених досліджень, викладені у даному розділі, 

дозволили обґрунтувати програму спостереження та контролю за даною 

патологією, а також оптимізувати підходи до органозберігаючого лікування 

та оперативної тактики.

У розділі 5 «Порівняльна оцінка показників якості життя у 

пацієнток із лейоміомою матки на тлі метаболічних порушень» автором 

зроблена,н нашу думку, успішна спроба відтворити психологічний портрет 

особистості при наявності у пацієнтки репродуктивного віку лейоміоми 

матки. Встановлено, що психологічна дисадаптація, яка проявлялась у 

підвищеному рівнях тривожності, депресії, нейротизму на фоні низького 

рівня стресостійкості та соціальної адаптації, змінах психофункціонального 

стану на тлі ожиріння є особливістю способу життя хворих на лейоміому 

матки.

Висновки та отримані результати проведеної клініко-лабораторної 

частини дослідження дозволили аргументовано підійти до наступного етапу 

роботи -  розробки та оптимізації комплексної програми корекції виявлених 

порушень

Можна вважати новітніми результати досліджень, представлені у 

розділі 6 « Порівняльна оцінка ефективності лікування та параметрів  

якості життя у пацієнток із лейоміомою матки на тлі метаболічних 

порушень у динаміці запропонованих схем терапії». Дана частина роботи 

присвячена оцінці ефективності запропонованої лікувальної програми, яка 

ґрунтується на диференційованому підході поєднання ліпотропних та 

антиоксидантнихз середників, із включенням препаратів а-ліпоєвої кислоти, 

розлинних середників, що володіють онкогіротекторним впливом, а також 

індивідуалізованого підходу до підбору схем та форм застосування 

гормональної корекції.



Методологічно виважено ретельно представлені дані щодо 

диференційованого підходу до лікування в залежності від вибору середників 

для гормональних препаратів. Застосування саме такого підходу із підбором 

селективних модуляторів рецепторів прогестерону дозволяє нормалізувати 

гормональний фон хворих, скорегувати психофункціональний стан і, таким 

чином, нівелювати клінічну картину патології та побічних ефектів. 

Індивідуальний підхід до вибору методу гормональної корекції та 

оперативного лікування, схем та засобів метаболічної терапії дозволили 

досягти значимого позитивного ефекту у основної частини пацієнток, 

зумовивши покращення клінічних проявів симптомної міоми, нормалізації 

показників метаболічного гомеостазу, відтермінувати оперативне втручання 

та створити передумов для можливої тривалої медикаментозної монотерапії 

гіперпластичних процесів. Все це приводить до покращення якості життя 

жінок та надає їм можливість повноцінно сприймати та протистояти його 

викликам.

В розділі «Аналіз га 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.

Робота закінчується висновками, які повністю відображають матеріали 

дисертаційної роботи, є достовірними, конкретними, випливають з 

проведених досліджень, змістовні, ґрунтуються на отриманих автором 

фактах та мають вагоме науково-теоретичне та практичне значення.

Кількість використаних першоджерел свідчить про глибокий аналіз 

даних літератури та детальний підбір матеріалів для обґрунтування 

доцільності та актуальності проведеного дослідження.



О б’єм фактичного матеріалу власних досліджень достатній для 

дискусії, обгрунтування наукових положень, і рекомендацій науково- 

практичного використання здобутих результатів.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті. За матеріалами дисертаційної роботи надруковано 10 

наукових праць, з яких 6 - у  фахових виданнях України, 3 -  в іноземних 

журналах та 1- у медичному виданні, серед них 1 одноосібна. У цих 

публікаціях знайшли відображення всі основні положення дисертаційної 

роботи. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, участь здобувача 

Абдулрахман Абдулбасет Мослема є визначальною і полягає у проведенні 

літературного пошуку, статистичній обробці і аналізі отриманих результатів, 

формулюванні висновків. У дисертації Абдулрахман Абдулбасет Мослема 

«Оптимізація лікування лейоміоми матки у жінок з ожирінням» не виявлено 

запозичених матеріалів дисертаційних досліджень. 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 в повному обсязі, статистично вірогідні.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення.

Принципових недоліків щодо змісту і оформлення дисертації немає.

В процесі рецензування роботи виникли деякі зауваження до 

оформлення роботи, які не мають суттєвого значення та не зменшують її 

цінність, зокрема: не у всіх таблицях вказано кількість хворих, у яких 

проведено дослідження, окремі терміни «дещо вищі» або «дещо нижчі» є 

некоректні та потребують конкретизації щодо вірогідності у показниках, не 

всі позначення внесенні у список скорочених термінів. Відповідні 

виправлення до дисертації внесені.



В ході аналізу представлених наукових положень виник ряд запитань, 

на які хотілося б отримати відповідь:

1. Яка доцільність включення в лікування Трибесгану? Які 

його фармацевтичні ефекти?

2. Які зміни метаболічного гомеостазу в умовно здорових жінок 

були Вами відмічені? Яка значимість отриманих результатів?

3. Ви вказуєте на зниження відсотку рецидивів? Конкретизуйте, 

у чому проявлявся цей аспект ефективності терапії.

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного  

дослідження в практиці.

Науково обгрунтовані висновки і практичні рекомендації можуть бути 

використані в клінічній практиці медичних установ, у діяльності 

гінекологічних клінік та жіночих консультацій міських лікарень і обласних 

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

дисертації необхідно видати методичні рекомендації.

Відповідність дисертації встановленим вимогам.

Дисертація Абдулрахман Абдулбасет Мослема «Оптимізація лікування 

лейоміоми матки у жінок з ожирінням» є самостійною закінченою науково- 

дослідною роботою, яка формує новий підхід та на сучасному методичному 

рівні вирішує важливе наукове завдання сучасної гінекології - підвищення 

ефективності діагностики та лікування лейоміоми матки на тлі ожиріння у 

жінок репродуктивного віку на основі вивчення особливостей гормональних, 

психологічних маркерів формування та із урахуванням порушень 

метаболічного гомеостазу, шляхом удосконалення алгоритму 

органозберігаючих підходів та розробки диференційованої програми корекції 

метаболічних порушень.

За актуальністю, науковою новизною, теоретичною та практичною 

значимістю дисертаційна робота Абдулрахман Абдулбасет Мослема 

«Оптимізація лікування лейоміоми матки у жінок з ожирінням» 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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