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Актуальність теми дисертаційної роботи. Однією із актуальних проблем 

сучасної гінекології є висока пош иреність доброякісних

гормональнозалежних утворень органів малого тазу, що вимагають 

оперативного лікування. Близько 20 % жінок у віці старше 18 років 

проведенагістеректомія, з них близько 70 % прооперовано у віці від 30 до 

40 років, причому основним показом для видалення матки (60-70 %) була 

міома, що змушує приділяти все більшу увагу проблемі хірургічної 

менопаузи. Саме симптомокомлекс, що розвивається у організмі жінки 

після гістеректомії,та проявляється у вигляді нейровегетативних, 

психоемоційних та обмінно-ендокринних зрушень, отримав у літературі 

опис як синдром хірургічної менопаузи. Причиною його формування

вважається післяопераційна ішемія яєчників,зміни гормонального

гомеостазу, явищ а венозного застою у залишених придатках, структурно- 

функціональні зміни у тканині яєчників.Проте дані літератури стосовно 

функції яєчників після гістеректомії залишаються вкрай суперечливими, 

що відбивається на певних ускладненнях при виборі обсягу оперативного 

втручання та відсутності єдиного підходу до профілактики менопаузальних 

порушень.

Існуючі у останні роки наукові дослідження в основному присвячені 

оцінці нейровегетативного та ендокринного гомеостазу після



гістеректоміїта демонструють дані щодо зниження функціональної 

активності яєчниківпісля видалення матки у репродуктивному віці, 

формування гіпоестрогенії, із розвитком у жінок 29-43 років через 3-5 років 

після операціїпрогресивної яскравої симптоматики постгістректомічного 

синдрому у 34,3% спостережень. Проте,наукові пошуки, які стосуються 

порівняльної оцінки найближчих і віддалених результатів гістеректомій, їх 

впливу на параметри якості життя, клінічна ефективність та технічні 

особливості виконання операції із урахуванням віку, коли було здійснено 

оперативне втручання, та інших факторів, особливості характеру та 

динаміки психоемоційного стану жінок, їх порівняльний аналіз у 

медичному ракурсі не отримали належної уваги, 

залишаютьсясуперечливими та поодинокими, і уже тривалий час є 

предметом наукових пошуків.

Вважаю, що обрана для дослідження проблема є актуальною, - вона 

відноситься до кола наукових соціальних та медичних проблем, із якими 

стикається сучасна жінка в умовах агресивного натиску науково-технічного 

прогресу та сьогодення. Представлений у даній науковій праці підхід 

виконавця до вивчення обраної проблеми, що поєднує як медичний, так і 

соціальний та психологічний аспекти, є інноваційним та доцільним.

Для досягненняпоставленоїмети здобувачем

булипоставленіконкретнізавдання, післявиріш енняяких автору

вдалосяотриматидані, щ овідрізняютьсяпринциповоюновизною,

відкриваютьперспективнийнапрямокнауковихдосліджень.

Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими  

програмами, планами, темами. Дисертаційна робота тісно пов’язана і 

виконувалася, як фрагменткомплексноїнауково-дослідної роботи Івано- 

Франківськогонаціонального медичного університету «Клінічне і медико- 

соціальнеобгрунтування ефективних методів збереження та відновлення 

репродуктивного здоров’я жінки при акуш ерськійта гінекологічній



патології» (№ державноїреєстрації 0114U005593, терміни виконання 2014- 

2018 pp.). Дисертант є співвиконавцем зазначеної теми та виконавцем 

одного із фрагментів.

Наукова новизна одержаних результатів досліджень. Оцінюючи 

найважливіші здобутки дисертаційного дослідження, варто вказати на 

наступні результати, що мають вагому наукову новизну. Вперше виділено 

прогностичні критерії та встановлено найбільш вагомі чинники розвитку та 

прогресування обмінних, дисгормональних та структурно-функціональних 

порушень у яєчниках, а також віддалених ускладнень, таких як пролапс 

тазових органів та синдром хронічного тазового болю,які призвели до 

виснаження компенсаторно-пристосувальних резервів гомеостазу 

організму жінки і негативно вплинули на загальне здоров’я та якість життя 

пацієнток. Це дозволяє оцінити ступінь прогнозованого ризику і вирішити 

питання щодо необхідності, термінів та обсягу профілактичних заходів.

Цінним із медичної точки зору є вперше встановлена роль провідних 

факторів, зокрема наявніть симптомокомплексу недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини та варикозу малого тазу, що зумовлюють 

розвиток хронічного запалення, формування хронічного адгезивного 

процесу у тканинах черевної порожнини, сприяють злукоутвореншо та 

маніфестації синдрому хронічного тазового болю, а також створюють 

передумови для прогресування неспроможності тазового дна.

Отримані результати даного наукового пошуку створили передумови 

диференційного підходу до ведення пацієнток після гістеректомії у 

віддаленому післяопераційному періоді із урахуванням віку жінки при 

здійсненні оперативного втручання, стану гормонального гомеостазу, 

яєчникового резерву із можливістю ультразвукової неінвазивної оцінки 

функціонування збережених гормонопродукуючих органів, що дозволило 

оптимізувати діагностичний алгоритм та запропонувати для практичної



охорони здоров’я патогенетично обґрунтований комплекс лікувально- 

профілактичних заходів.

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 та спадкових 

факторів, внаслідок чого визначено роль предикторів розвитку віддалених 

післяопераційних ускладнень у жінок репродуктивного віку із проведеною 

гістеректомією без додатків, що дозволило більш конкретизовано підійти 

до формування груп ризику, виходячи із даних анамнезу та супутньої 

патології.

Цінним у теоретичному та прикладному аспектах є запропонований у 

роботі підхід до оптимізації діагностичного алгоритму у жінок 

репродуктивного віку після операцій на матці, обґрунтовано доцільність 

оцінки маркерів недиференційованої дисплазії сполучної тканини та 

венозного кровонаповнення малого тазу, розроблена оптимальна тактика 

доопераційної підготовки та післяопераційного моніторингу і супроводу 

таких пацієнток. Розроблено та апробовано комплекс післяопераційних 

реабілітаційних заходів,представлена ефективність та безпечність 

запропонованих схем із включенням препаратів, що володіють 

пролонгованою гормоноподібною активністю, венотоніків, антиоксидантів 

та адапторів ЦНС, що дозволило нівелювати вплив гістеректомії на 

гомеостаз та якість життя пацієнток.

Новизна результатів дослідження 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.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, та повнота їх викладу в 

опублікованих працях. Детальне ознайомлення із текстом дисертації 

Гаврилюк Г.М. дає підстави стверджувати, що підхід дисертантки до обраної 

тами та поставлених завдань наукового пошуку відзначається 

фундаментальністю та ґрунтовністю дослідження, дане дисертаційне 

дослідження виконано на достатньо високому та сучасному науково- 

методичному рівні. Всі наукові положення, висновки та практичні 

рекомендації, сформульовані в дисертаційній роботі, базуються на 

результатах, що були отримані у процесі виконання роботи, достатньо 

аргументовані і адекватні поставленій меті та задачам дослідження, 

випливають із фактичного матеріалу і мають теоретичне і практичне 

значення. Необхідно відзначити обґрунтованість наведених дисертанткою 

висновків, які базуються на грамотному використанні як загальнонаукових, 

клініко-лабораторних методів, так і спеціальних інструментальних методик 

та цілої групи опитувальників експериментально-психологічного 

спрямування, зокрема щодо оцінки психоемоційних та вегето-судинних 

проявів та особливостей структури якості життя.

Основні положення дисертації широко оприлюднені на науково- 

практичній конференції «Актуальні питання педіатрії, акушерства та 

гінекології» (Тернопіль, 2012, 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).

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

За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано? наукових робіт, з 

них 5 - у  наукових фахових виданнях України, 2 -  зарубіжні публікації 

(Білорусія, Індія). У дисертації Гаврилюк Галини 

М ирославівни«Оптимізація програми реабілітаційної терапії у пацієнток 

після операції на матці» не виявлено запозичених матеріалів дисертаційних 

досліджень.

Оцінка змісту дисертації, її заверш еності в цілому та ідентичності 

змісту автореферату й основних положень дисертації

Дисертаційна робота побудована за традиційною схемою наукових 

рукописів на 180 сторінках комп’ютерного тексту (основний обсяг 

становить 148 сторінок), складається із вступу, огляду літератури, розділу 

матеріалів та методів дослідження, 5 розділів власних досліджень, аналізу 

та узагальнення результатів, висновків, практичних рекомендацій, 

бібліографічного покажчика літератури, який включає 269 джерел, із яких 

151 кирилицею та 118 латиною. Представлений 31 таблицею та 16 

рисунками ілюстративний матеріал є переконливим та інформативний.

У вступі чітко обґрунтовано актуальність проблеми, науково 

коректно сформульовано мету, яка корелює із темою, та конкретизується у 

завданнях, окреслено об’єкт та предмет роботи, висвітлена новизна і 

практична значимість роботи, відомості про апробацію та публікацію 

матеріалів дисертації. Логічно окреслено систему використаних у роботі 

дослідницьких методів.

У розділі, присвяченому огляду літературних джерел, автор 

глибоко проаналізувала переваги та обмеження цілого спектру сучасних 

наукових підходів до проблеми постгістеректомічних порушень у 

пацієнток репродуктивного віку після оперативних втручань на матці,



сконцентрувала свою увагу на основних дискутабельних та суперечливих 

моментах даної проблеми, обгрунтувала та довела відмінності існуючих 

лікувально-профілактичних підходів, їх позитивні сторони та невирішені 

завдання. Проведене дисертанткою дослідження літературних джерел 

демонструє її високу ерудицію та обізнаність у проблемі, показує вміння 

аналізувати складні, а часом і суперечливі дані.

Розділ 2 “М атеріали та методи дослідження” написано за класичним 

принципом. Дисертантка вдало обґрунтовувала вибір методології для 

власного дослідження проблеми, проводить чітке наукове обґрунтування 

запропонованих методик і вказує на необхідність їх застосування, 

розпочинаючи із передопераційного етапу.

Розділ Звикладенийструктуровано, проілюстрований рисунками та 

таблицями, дозволяє у повному об’ємі провести порівняльну оцінку 

особливостей спадкового, соматичного та гінекологічного анамнезу, 

перебігу патології, провідних клінічних симптомів, а також встановити 

поширеність, структуру та частоту вагомих чинників розвитку 

післяопераційних ускладнень.

У розділ 4 у порівняльному аспекті представлено основні 

відмінності, що характеризують порушення гормонального балансу у 

динаміціп’ятироківпісляопераційногоспостереженняДзврахуваннямвікужін 

ки на час оперативного втручання. Цікавими є дані щодо порушень 

метаболічних показників у групі жінокі з лейоміомою матки, які 

демонструють, що рівень гормональної дисфункції залежить від віку, коли 

була проведена операція, оваріального резерву, венозного кровонаповнення 

малого тазу, що обумовлює порушення кровопостачання залишеної 

яєчникової тканини, і поряд із наявністю провідних чинників ризику є 

додатковим визначальним фактором.

У розділі 5, присвяченому порівняльній оцінці психоемоційного 

статусу та показників якості життя у пацієнток із лейоміомою матки на тлі



метаболічних порушень автором із використанням комплексу 

експериментально-психологічних методів проведено поглиблений аналіз 

психоемоційного статусу пацієнток репродуктивного віку, оперованих з 

приводу лейоміоми матки, у динаміці післяопераційного періоду, терміни 

їх виникнення та ступінь тяжкості та продемонстровано доцільність 

комплексної оцінки так званого «психологічного портрету» у даної 

категорії жінок.

Розділ 6, присвячений оцінці ефективності лікування та параметрів 

якості життя у динаміці запропонованих схем терапії,дозволив автору 

продемонструвати, що диференційований підхід до формування груп 

ризику, ретельна оцінка запропонованих прогностичних маркерів, 

оптимізована передопераційна підготовка та медикаментозна корекція 

створюють передумови значимої ефективності запропонованої програми у 

таких пацієнток та індивідуалізувати підхід до гормональної корекції.

Цілісне враження про обсяг проведених досліджень 

продемонстровано автором у розділі, присвяченому аналізу результатів 

обстежень та їх обговорення. Автор досить вдало проводить аналіз 

отриманих результатів у вигляді порівняння основних етапів наукового 

пошуку. Заключний розділ проведених досліджень написано в класичному 

стилі із використанням останніх даних вітчизняної та зарубіжної 

літератури, що має безсумнівний теоретичний та практичний інтерес, вдало 

використано значну кількість аналітичного матеріалу. Позитивно вирізняє 

дану роботу те, що автором проведено комплексне дослідження та вперше 

застосований системний підхід до вивчення гормональних факторів, 

психологічних критеріїв та даних метаболічного дисбалансу. Викладення 

власних результатів дослідження представлено розглядом питань 

ефективності загальноприйнятих методів супроводу пацієнтів після 

оперативного лікування із клініко-лабораторною оцінкою запропонованої 

тактики ведення. Вважаємо, що клінічне використання розробленої



комплексної програми моніторингу та реабілітації жінок репродуктивного 

віку після гістеректомії дозволило попередити розвиток симптомів, 

зумовлених гіпоестрогенією за рахунок індивідуалізованого застосування 

фітопрепаратів, що нормалізують гормональний дисбаланс та створюють 

передумови для усунення необхідності використання замісної 

гормональної терапії.

Використаний об’єм першоджерел свідчить про глибокий аналіз 

даних літератури та детальний підбір матеріалів для обґрунтування 

доцільності та актуальності проведеного дослідження.

Виходячи із аналізу основної частини дисертації, можемо дійти 

висновку, що мета дисертаційної роботи в ході виконання дослідження 

була досягнута, а дисертація є завершеною науковою кваліфікаційною 

працею.

Завершується робота досить розгорнутими висновками та 

практичними рекомендаціями, які повністю відображають матеріали 

дисертації, випливають із її змісту, є логічними, змістовними, ґрунтуються 

на отриманих автором фактах, мають теоретичне та практичне значення і 

слугують віддзеркаленням основних результатів дисертаційного 

дослідження. О б’єм фактичного матеріалу власних наукових досліджень є 

достатнім обґрунтуванням представлених наукових положень, і 

рекомендацій науково-практичного використання здобутих результатів.

Ознайомлення із текстом автореферату дисертації дає підстави 

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

ставляться до даного роду робіт. У тексті автореферату відображено 

основні положення, зміст, результати та висновки здійсненого Гаврилюк 

Г.М. дисертаційного дослідження. Наголосимо, що зміст автореферату та 

основні положення дисертації є ідентичними.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті. Основні положення та висновки дисертаційної роботи



викладено у 7 наукових працях, із яких 5 - у  фахових виданнях України, 2 -  

у іноземних журналах. Таке представлення результатів наукової роботи є 

достатнім.

У наукових працях, опублікованих у співавторстві, участь Гаврилюк 

Г. М. є визначальною і полягає у проведенні літературного пошуку, 

статистичній обробці і аналізі отриманих результатів, формулюванні 

висновків. Кількість публікацій, обсяг, якість, повнота висвітлення 

результатів та розкриття змісту дисертації відповідає вимогам до даного 

роду робіт. У публікаціях знайшли відображення всі основні положення 

дисертаційної роботи.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та 

оформлення.

Позитивно оцінюючи здобутки дисертантки, вважаємо за необхідне 

зазначити наступні дискусійні положення та зауваження до поданої 

дисертаційної роботи:

е завжди при порівнянні результатів основної та контрольної групи 

наводиться статистична достовірність;

зустрічаються описки та невдалі стилістичні вирази.

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. Яка Ваш а думка щодо доцільності використання замісної 

гормональної терапії у даній ситуації?

2. Яке ваше відношення до збереженням або видалення маткових 

труб?

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного  

дослідження в практиці.



На наш погляд, результати дисертаційного дослідження 

характеризуються теоретичною та практичною значущістю. Науково 

обгрунтовані висновки і практичні рекомендації можуть бути використані 

для подальшого теоретичного та емпіричного дослідження проблеми, у 

клінічній практиці медичних установ та при розробці рекомендацій, у 

навчальному процесі, а саме у викладанні курсу акуш ерства та гінекології у 

вищих навчальних закладах. Результати дисертаційного дослідження 

можуть бути використані у діяльності акуш ерсько-гінекологічних клінік та 

жіночих консультацій міських лікарень і обласних центрів планування 

сім’ї.

Відповідність дисертації встановленим вимогам.

Дисертація Гаврилюк Галини М ирославівни«Оптимізація програми 

реабілітаційної терапії у пацієнток після операцій на матці» є самостійною 

закінченою науково-дослідною роботою, виконаною під керівництвом 

доктора медичних наук , професора М акарчук О.М.. Отримані результати 

наукового дослідження, представлені наукові положення та практичні 

рекомендації дозволяють на сучасному методичному рівні вирішувати 

важливе наукове завдання гінекології - оптимізація діагностичного 

алгоритму, підвищення ефективності лікувально-профілактичних заходів 

та поліпшення параметрів якості життя жінок із гістеректомією без 

додатків, на основі вивчення клініко-психологічних, ендокринологічних та 

метаболічних особливостей та використанням індивідуалізованих 

диференційованих реабілітаційних програм.

За актуальністю, науковою новизною, теоретичною та практичною 

значимістю дисертаційна робота Гаврилюк Галини М ирославівни 

«Оптимізація програми реабілітаційної терапії у пацієнток після операцій 

на матці» 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



V

М іністрів № 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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